
 

 

Anden plenarforsamling 
22.-23. oktober  

Kære medlem af konferencens plenarforsamling  

Velkommen til den anden plenarforsamling i konferencen om Europas fremtid, som 
finder sted den 22.-23. oktober i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg. Den 

22. oktober 2021 vil der blive afholdt forberedende møder1, og den 23. oktober 2021 
finder konferencens plenarforsamling sted fra kl. 09.00-12.30 og kl. 14.00-17.00.  

Hvis du endnu ikke har gjort det, bedes du udfylde registreringsformularen online 

via det link, du har modtaget i din indbydelse. Din registrering er nødvendig for at 
afslutte akkrediteringsprocessen og andre vigtige praktiske aspekter. 

Når du ankommer til Europa-Parlamentets bygninger, skal du bruge Weiss-indgan-
gen og følge skiltene til "welcome desk" (velkomstskranken), som er i Emilio Co-

lombo-galleriet på første etage (Weiss-Bygningen). Her vil vores kolleger være klar 

til at byde dig velkommen og hjælpe dig med at finde vej. Det er også her, du modtager 
alle relevante dokumenter, dit ID-kort og adgangskort (hvis du endnu ikke har fået 
dem), som er nødvendige for at få adgang til bygningerne.  

Nedenfor finder du en vejledning med praktiske oplysninger. Vi kan desuden besvare 
eventuelle spørgsmål ved velkomstskranken.  

Vi ser frem til at byde dig velkommen i Strasbourg.  

Det Fælles Sekretariat for Konferencen om Europas fremtid 

 

  

                                              

1 Med hensyn til tidsplanen for de forberedende møder henvises til punkt 2.5 nedenfor.  
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1 Sted 

Konferencens plenarforsamling mødes i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg. 

Mødesalen (plenarsalen), der danner rammen om konferencens plenarmøde, er i Lou-
ise Weiss-Bygningen (markeret med et H på kortet). Fjerndeltagelse vil også være mulig 

og skal angives i registreringsformularen. De praktiske detaljer vedrørende fjerndelta-

gelse vil på forhånd blive delt med de medlemmer af plenarforsamlingen, der har til-
meldt sig fjerndeltagelse. 

1.1 ADGANG TIL BYGNINGERNE  

Hvis du ikke er i besiddelse af et adgangskort til Europa-Parlamentet, skal du benytte 
Louise Weiss-indgangen (allée du Printemps). Medbring venligst indbydelsen. Du 

kan benytte De Madariaga-Bygningens parkeringsområde  

 

1.2 VELKOMSTSKRANKE OG KONTORER 

Der vil være en velkomstskranke i Emilio Colombo-galleriet på første etage i 
Weiss-Bygningen for at hjælpe dig med at finde vej, modtage dokumenter, dit ID-kort 

og dit adgangskort. Medlemmer, der allerede er i besiddelse af et adgangskort til at 

komme ind i Europa-Parlamentet (fra konferencens sidste plenarforsamling), bedes 
medbringe det. Vores kolleger hjælper dig også, hvis du har yderligere spørgsmål. 



 

 

Skrankerne er åbne torsdag den 21. oktober 2021 kl. 09.00-18.00, fredag den 22. 
oktober 2021 kl. 08.00 til 18.00 og lørdag den 23. oktober 2021 kl. 08.00-10.00. 

Under konferencens plenarmøde kan Europa-Parlamentet stille kontorlokaler til rå-

dighed for konferencemedlemmer. Hvis du ønsker at benytte vores kontorlokaler, bedes du 
sende en e-mail til commonsecretariat@futureu.europa.eu senest tirsdag den 19. oktober 
2021.  

 

2 Plenarforsamling  

2.1 TALETID 

Plenarforsamlingen finder sted den 23. oktober 2021 i Europa-Parlamentets loka-

ler i Strasbourg fra kl. 9.00 til kl. 12.30 og kl. 14.00-17.00. 

Talerlisterne for hver del af plenarforsamlingen bør sendes til det fælles sekretariat: 
commonsecretariat@futureu.europa.eu senest fredag den 22. oktober kl. 12.00. Den ta-

letid, der er afsat til plenarforsamlingens mødedele, vil blive meddelt i god tid. Ud over den 

på forhånd tildelte taletid vil der være en begrænset mulighed for at bede om ordet i 
30 sekunder til et øjeblikkeligt svar/ spørgsmål af 30 sekunder til en taler, der er fysisk 
til stede ("blåt kort"- taletid) i løbet af eftermiddagens debatter. Denne mulighed er 

kun tilgængelig for medlemmer, der fysisk er til stede i mødesalen. Antallet af blå kort 
pr. del og debat vil blive meddelt sammen med taletiden. Medlemmerne af plenarfor-
samlingen vil også finde yderligere oplysninger om anvendelsen af blå kort på deres 
respektive pladser i plenarforsamlingen. 

Hvis du har planer om at tilslutte dig på afstand, vil du modtage opkoblingsoplysnin-

gerne på forhånd. Vores teknikere kontakter dig forud for konferencens plenarforsam-
ling for at udføre tests af forbindelsen. 

Vær opmærksom på, at du kommer til at tale fra talerstolen i midten af plenarsalen. 

Når du bruger et blåt kort, taler du dog fra din respektive plads.  

2.2 PLAN OVER PLENARSALEN 

Konferencens plenarforsamling finder sted i plenarsalen/mødesalen som angivet 
ovenfor. Pladserne organiseres i alfabetisk rækkefølge. Hvert medlem af konferen-
cens plenarforsamling modtager oplysninger med nummeret på hans/hendes plads 
ved velkomstskranken. Mødebetjentene hjælper dig ved mødesalens indgang med at 
finde din plads. Når du har taget plads, skal du indsætte dit ID-kort (som du også 

modtager ved velkomstskranken) i kortlæseren. En nær samarbejdspartner pr. med-
lem vil blive tilbudt en plads på tilhørerpladserne eller i tilhørerrummet.  

2.3 TOLKNING 

På plenarforsamlingerne vil der være tolkning på de 24 officielle EU-sprog. Det be-

tyder, at du kan lytte og tale på disse sprog.  

mailto:commonsecretariat@futureu.europa.eu
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2.4 DOKUMENTER 

De relevante dokumenter findes på konferencedelen af den flersprogede digitale plat-
form syv dage før plenarforsamlingens start. https://futureu.europa.eu/pages/plenary. 

2.5 FORBEREDENDE MØDER 

De ni arbejdsgrupper vil finde sted på to tidspunkter: Fredag den 22. oktober kl. 11.00-
13.00 og kl. 14.00-16.00. Mere specifik kommunikation vedrørende arbejdsgrupper vil 

blive delt via e-mail. 

Møderne i de forskellige plenardele finder sted torsdag den 21. oktober om aftenen og 
fredag den 22. oktober. De ønskede mødetidspunkter er allerede blevet tildelt, og vi 
meddeler dem til dig. 

Møder i politiske grupper finder sted fredag den 22. oktober mellem kl. 18.00 og 20.00.  

Mødearrangørerne er ansvarlige for at oplyse antallet af deltagere og navnene til nav-
neskiltene og formidle alle andre specifikke behov til: commonsecretariat@futureu.eu-
ropa.eu. Bemærk, at der stadig findes covid-19-begrænsninger, og at lokalerne ope-

rerer med nedsat kapacitet. Eventuelle ændringer i tolkningsordningen skal meddeles 
snarest muligt og vil blive evalueret fra sag til sag af tolketjenesterne. 

 

3 Praktiske oplysninger 

3.1 SUNDHEDS- OG HYGIEJNEFORANSTALTNINGER I EUROPA-
PARLAMENTETS BYGNINGER  

Konferencens plenarforsamlinger afholdes i fuld overensstemmelse med de gæl-
dende sundhedsbestemmelser. Bestemmelserne om sundheds- og sikkerhedsforan-

staltninger i Europa-Parlamentet er fastsat i en afgørelse truffet af dets formand. Disse 
omfatter navnlig regler om mundbind, fysisk distancering og temperaturkontrol ved 
ankomst til Parlamentets bygninger. En kopi af reglerne findes ved velkomstskranken.  

Bemærk venligst, at det er obligatorisk at bære medicinsk mundbind, som til en-

hver tid dækker næse og mund, mens man opholder sig i Parlamentets bygninger, 
også når man taler fra sin plads i mødesalen, og når man befinder sig i Parlamen-
tets tjenestevogne. Kravet om at bære et medicinsk mundbind gælder ikke personer, 
som leder et møde, som benytter talerstolen på plenarforsamlingen, eller som 

befinder sig alene på kontoret. 

Vi beder dig venligst om at medbringe dine egne mundbind, der opfylder følgende 
krav: 

 

Medicinske mundbind eller FFP2-mundbind eller åndedrætsværn (uden ventil) 

https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=da


 

 

 

 

3.2 REJSEREGLER OG -FORANSTALTNINGER 

3.2.1 Rejser til Strasbourg 

Det anbefales på det kraftigste at tjekke de seneste rejseregler for Frankrig forud 

for ankomsten (afhængigt af din vaccinations- eller restitutionsstatus og "farven" i det 
land, du kommer fra): 

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-

foreign-nationals-in-france/ 

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel 

Personer, der er i besiddelse af et digitalt EU-covidcertifikat, kan rejse ind i Frankrig 

uden at være underlagt yderligere restriktioner (test eller karantæne), forudsat at deres 
certifikat indeholder enten: 

 Et bevis for vaccination, som er gyldigt 

 fra syv dage efter den anden dosis for vacciner med dobbelt injektion 

(Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Co-
vishield) 

 fra 28 dage efter injektion af vacciner med en enkelt injektion (John-
son&Johnson/Janssen) 

 fra syv dage efter injektion af en vaccine for personer, der har haft co-
vid-19 og er raske igen (kun én injektion påkrævet), 

eller 

 Et negativt resultat af en covid-19-test. 

 Både PCR-test og antigentest accepteres. 

https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001
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 Gyldighed: 72 timer (før ankomst) for PCR-test og 48 timer for antigen-
test. NB: Hvis du rejser fra Cypern, Grækenland, Malta, Spanien, Neder-
landene eller Portugal, skal din test tages mindre end 24 timer før din 

flyvning, 

eller 

 Resultatet af en positiv PCR-test eller antigentest, der er mellem 11 dage 

og 6 måneder gammel, og som attesterer restitution efter covid-19. 

Selv om du har et digitalt EU-covidcertifikat,skal du udfylde en tro og love-erklæring 

her: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-interna-
tional-travel. 

3.2.2 Ved udrejse fra Strasbourg 

Når du rejser fra Strasbourg, gælder der forskellige regler afhængigt af, hvor du rejser 
til. Europa-Kommissionens websted https://reopen.europa.eu/en/ giver et overblik over 

sundhedssituationen i EU-lande på grundlag af data fra Det Europæiske Center for Forebyg-
gelse af og Kontrol med Sygdomme. Den indeholder også oplysninger om de forskellige 

restriktioner, der er indført, herunder karantæne- og testkrav for rejsende. 

3.2.3 Covid-testcenter 

Et testcenter vil være åbent fra 13.00 til 17.00 fredag den 22. oktober for medlem-

mer af plenarforsamlingen og personale, der skal bruge en PCR-test i forbindelse med 
rejser. Testcentret er placeret på tredje etage i WEISS-Bygningen i kanalområdet 

ved siden af mødesalen i lokale C03101. Herunder finder du en etageplan: 
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3.3 SUNDHEDSBESTEMMELSER I FRANKRIG 

Du skal være opmærksom på, at sundhedspasset (pass sanitaire) er obligatorisk for 
at gå på restauranter, barer og caféer både til indendørs og udendørs servering (her-

under til service på en terrasse), men ikke til takeaway. Dette gælder ikke for catering-
faciliteterne i Europa-Parlamentet.  

Tjek venligst de seneste sundhedsforanstaltninger i Frankrig (brug af mundbind, pass 
sanitaire, fysisk/social distancering): 

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001 

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 

3.4 CATERINGFACILITETER 

Følgende cateringfaciliteter vil være åbne med et varieret udbud af fødevarer og mu-
lighed for takeaway: 

Torsdag den 21. oktober: 

- Åbning af Blomsterbaren fra 08.00 til 21.00 med cafeteriaservice og servering 

af en varm ret om aftenen 

Fredag den 22. oktober:  

- Åbning af Blomsterbaren fra 08.00 til 21.00 med cafeteriaservice og servering 

af en varm ret om aftenen 

- Åbning af selvbetjeningsrestauranten og dens terrasse fra 11.45 til 15.00 

med et udvalg af varme og kolde retter, forretter og desserter 

- Medlemmernes restaurant / saloner åbne for aftensmad fra kl. 18.30 til 21.00 

for grupper på mindst 10 personer, og der skal foretages reservation 24 timer i 

forvejen. 

 Fredag den 23. oktober:  

- Åbning af Blomsterbaren fra 08.00 til 18.00 med cafeteriaservice og servering 

af en varm ret om aftenen 

- Åbning af Medlemmernes bar fra 08.00 til 17.30 med cafeteria-tjenesten; 

- Åbning af selvbetjeningsrestauranten og dens terrasse fra 11.45 til 15.00 

med et udvalg af varme og kolde retter, forretter og desserter 

- Medlemmernes restaurant / saloner åbne for frokost fra kl. 11.45 til 15.00 for 

grupper på mindst 10 personer, og der skal foretages reservation 24 timer i 

forvejen. 

Hvis du vil ønsker hjælp, kan du kontakte:  

https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19


 

 

INLO.Restauration@europarl.europa.eu 

 

3.5 TILGÆNGELIGHED 

Europa-Parlamentets bygninger er fuldt tilgængelige for personer med handicap.  

Når du registrerer dig online, bedes du angive dit særlige behov, og vores tjeneste-

grene vil bestræbe sig på at byde dig velkommen bedst muligt. 

3.6 TRANSPORT  

3.6.1 I Strasbourg 

Strasbourg er let at komme rundt i med offentlig transport og til fods. Der afgår spor-

vognslinjer i fast rutefart fra foran Parlamentets Louise Weiss-indgang til bymidten. 

Der er også et omfattende busnet med afgange tæt på Winston Churchill-indgangen. 
Yderligere oplysninger om Strasbourgs offentlige transportsystem findes på https://www.cts-

strasbourg.eu/en/ Om nødvendigt holder der taxaer ved indgangene til Europa-Parla-
mentet. 

Som medlem af konferencens plenarforsamling kan du bruge Europa-Parlamentets 
tjenestevogne til din rejse til og fra Parlamentet i Strasbourg (forudsat at der er biler 
til rådighed). Reservationer kan foretages hos bilreservationscentret, helst pr. e-
mail: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu direkte i Churchill-indgangshallen eller pr. 

telefon: +32 2 28 41000. 

Alle reservationer skal foretages mindst to timer forud for rejsen. Fysisk distancering 

på 1,5 meter skal til enhver tid overholdes. Dette betyder i praksis, at brugen af tjene-
stevogne er begrænset til én passager ad gangen i en bil og højst to passagerer i 
en minibus.  

Bemærk venligst, at denne tjeneste ikke er tilgængelig for ledsagende personale.  

3.6.2 Rejser til og fra lufthavne 

Der kører et tog i pendulfart fra Strasbourg lufthavn til Strasbourg station på 8 mi-

nutter. Yderligere oplysninger om køreplaner og billetter findes på:  

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html 

Parlamentets tjenestevogne kan også reserveres (hvis de er ledige) til rejser til og fra 
Strasbourg lufthavn. Reservationer skal foretages senest kl. 20.00 dagen før. Denne 
tjeneste gælder kun for medlemmer af plenarforsamlingen.  

Strasbourg by tilbyder desuden en transfertjeneste for medlemmer af plenarforsam-
lingen enten i bil eller bus (afhængigt af antallet af anmodninger) i fuld overensstem-
melse med de gældende sundhedsbestemmelser. Denne tjeneste gælder følgende 
lufthavne: 

mailto:INLO.Restauration@europarl.europa.eu
https://www.cts-strasbourg.eu/en/
https://www.cts-strasbourg.eu/en/
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 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – ankomsthallen 
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/anden etage/informations-

punkt A 
 Frankfurt am Main: www.frankfurt-airport.de – terminal 1/hal B /dør 4/ved si-

den af velkomstcentret 
 Bâle-Mulhouse: www.euroairport.com – ankomsthallen på den franske side 

 

Reservation foretages via: transport-europe@strasbourg.eu. Du modtager en bekræf-
telse på din reservation pr. e-mail.  

For yderligere oplysninger om denne tjeneste bedes du kontakte Strasbourg bys trans-

porttjeneste på: 

 Tlf.: + 33 (0)3 68 98 77 03 

 E-mail: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu eller transport-europe@stras-
bourg.eu 

3.7 INFORMATIONSSKRANKE FOR STRASBOURG BY 

Under mødeperioden står et team fra Strasbourg by til rådighed fredag og lørdag til at 
besvare spørgsmål om dit ophold i Strasbourg og Alsace. 

Sted: WEISS-Bygningen, første etage, kontor T01073, og CHURCHILL-Bygningen, 
indgangshallen. 

3.8 INDKVARTERING  

Hvis du har brug for et hotelværelse eller indkvartering under mødeperioderne i Stras-
bourg, står Euraccueil-tjenesten til rådighed. Tlf. +33 (0)3 88522838. E-mail: eurac-
cueil@otstrasbourg.fr  

Hvis du beslutter dig for at bo på et hotel i Kehl (Tyskland) eller i nærheden, skal du 
tage hensyn til de gældende regler for forebyggelse af covid-19 i Tyskland. Oplysnin-
ger om reglerne for indrejse i Tyskland findes på det tyske udenrigsministeriums web-
sted: https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268 

Du opfordres også tage kontakt til det hotel, du har valgt, for at forhøre sig om de 
gældende betingelser for deres ophold (brug af det digitale EU-covidcertifikat, forud-
gående test osv.). 
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