
 

 

 

 

 

SAMMENFATTENDE REFERAT fra 
Arbejdsgruppen om EU i verden 

under ledelse af Gunther Krichbaum efter invitation fra Clement Beaune, som var 
fraværende 

22. oktober 2021 kl. 11.00-
13:00 

 

 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Mødet fandt sted i hybridformat. Gunther Krichbaum anførte, at Clement Beaune undskyldte for, at 
han måtte være fraværende ved det første møde på grund af presserende ansvar på Det Europæiske 
Råds møde samme dag, som han ikke kunne gå glip af. Gunther Krichbaum opfordrede først 
repræsentanterne for borgerpanelerne til at tage ordet, præsentere sig selv og fremlægge, hvad der 
var blevet drøftet i deres specifikke borgerpanel. Konferencens og dette plenarmødes innovative 
karakter blev fremhævet. 

 
2. Diskussion 

 
Borgerpaneldeltagerne var ikke parate til at tale ved mødets begyndelse, så andre deltagere startede 
diskussionen, og panelrepræsentanterne kom med senere. 

 
Centrale emner, der blev 
behandlet, var: 

 
Den europæiske naboskabspolitik og udvidelsen af EU 

• Flere medlemmer af arbejdsgruppen understregede den særlige betydning af 

udvidelsesprocessen på Vestbalkan og idéen om at udvide, uden at EU's beslutningsprocesser 

svækkes, herunder en genovervejelse af princippet om enstemmighed ved afstemninger. 

 
Europæiske værdier og visioner med tanke på fremtiden med hensyn til EU's plads i verden 

  Et selvstændigt Europa, der kan vurdere og håndtere trusler hurtigt. 

 Mange understregede tanken om, at stærke europæiske værdier skal være til stede i 

hele EU's internationale engagement (hvad enten der er tale om handel eller 

forbindelser med andre lande). Disse værdier gør Europa unikt 

 Forbindelserne med USA, Rusland og Kina blev bragt op mange gange, og Tyrkiet blev 

også nævnt 

 Sikring af, at EU har handleevne (værktøjer og beslutningsprocedurer) 

 
Europæisk sikkerhed og forsvar 

• Hvis man ser på EU's forbindelser med NATO, er der et rum, hvor EU kan være mere aktivt og 

stadig fokusere på et fredeligt, men sikkert EU 

• Gør brug af alle de instrumenter, som EU har til rådighed internationalt plan, på en 

koordineret måde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Europæisk handelspolitik og 
økonomi 

• Konceptet om, at EU skal kunne have en direkte effekt på forandringer gennem handel og 

regulering, samtidig med at det sikres, at EU er et attraktivt sted for virksomheder at gøre 

forretninger 

• Asserting itself among big players like China and the US 

 
Andre medlemmer af arbejdsgruppen, både borgerrepræsentanter og andre, bragte andre spørgsmål 
op, og flere talere understregede behovet for at øge deltagelsen i valg til Europa-Parlamentet og for at 
inddrage borgerne bedre i perioden mellem valgene. Betydningen af bedre kommunikation og 
 
uddannelse i demokrati blev taget op samt behovet for at sikre gennemsigtighed i EU's 
beslutningsproces. 

 
3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

 
Formanden anerkendte, at alle medlemmer af arbejdsgruppen pressede på for at konsolidere 
strukturen i drøftelserne. På fremtidige møder ville det være afgørende at definere de vigtigste 
blokke/emner, som kan drøftes hver for sig, idet hver af dem starter med en borgerrepræsentant fra 
borgerpanelet. Han støttede også andre medlemmer i ønsket om at sikre, at denne arbejdsgruppe 
bringer noget nyttigt og konkret til plenarforsamlingen. Rapporter fra paneler og platforme ville være 
en god kilde til denne struktur sammen med betragtningerne fra dette møde. Formanden bemærkede, 
at han var udpeget i sidste øjeblik som stedfortræder for den faste formand, Clement Beaune, og at 
Beaune ville blive orienteret om den forståelse, der var opnået på dette møde, for at sikre, at fremtidige 
møder kunne levere de forventede resultater. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
BILAG II Liste over medlemmer af Arbejdsgruppen om EU i verden. 
 
Formand: Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN pr. 1.1.2022) 
 

  Francisco ALDECOA Nationale borgerpaneler/arrangementer 
  Concepción ANDREAU 

RODRIGUEZ 
Regionsudvalget 

  Olivier BALDAUFF Rådet 
  Clément BEAUNE Rådet 
  Simone BEISSEL Nationale parlamenter 
  Rozalia-Ibolya BIRO Nationale parlamenter 
  Séamus BOLAND Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 
  Josep BORRELL Europa-Kommissionen og EØSU 
  Mansef CAMPOS EU-borgerpaneler 
  Fabio Massimo CASTALDO Europa-Parlamentet 
  Włodzimierz CIMOSZEWICZ Europa-Parlamentet 
  Deirdre CLUNE Europa-Parlamentet 
  Péter CSAKAI-SZOKE EU-borgerpaneler 
  Hans DAHLGREN Rådet 
  Benedetto DELLA VEDOVA Rådet 
  Verena DUNST Lokal/regional repræsentant 
  Christian FEUSTEL Arbejdsmarkedsparter 
  Carlo FIDANZA Europa-Parlamentet 
  Domagoj HAJDUKOVIĆ Nationale parlamenter 
  Stephanie HARTUNG Nationale borgerpaneler/arrangementer 
  Danuta HÜBNER Europa-Parlamentet 
  Gisèle JOURDA Nationale parlamenter 
  Eric JULIEN EU-borgerpaneler 
  Roelien KAMMINGA Nationale parlamenter 
  Bogdan KLICH Nationale parlamenter 
  Rihards KOLS Nationale parlamenter 
  Gunther KRICHBAUM Nationale parlamenter 
  Andrius KUBILIUS Europa-Parlamentet 
  Ilhan KYUCHYUK Europa-Parlamentet 
  Hélène LAPORTE Europa-Parlamentet 
  Jaak MADISON Europa-Parlamentet 
  Costas MAVRIDES Europa-Parlamentet 
  Klaudia MAZUR EU-borgerpaneler 
  Dajana MILINKOVIC EU-borgerpaneler 
  Ruairí Ó Murchú Nationale parlamenter 
  Ali OUACH EU-borgerpaneler 
  Jouni OVASKA Nationale parlamenter 
  George PAGOULATOS Nationale borgerpaneler/arrangementer 
  Georgia PARPOSZ EU-borgerpaneler 
  Inês PASCOAL DA SILVA EU-borgerpaneler 
  Tonino PICULA Europa-Parlamentet 
  Nik PREBIL Nationale parlamenter 
  Kornelios S. KORNELIOU Rådet 
  Pavel SKULIL EU-borgerpaneler 



 

 

  Mark SPEICH Regionsudvalget 
  Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Lokal/regional repræsentant 
  Kim VALENTIN Nationale parlamenter 
  Ymare VAN DER SLUIS EU-borgerpaneler 
  Viola VON CRAMON-

TAUABADEL 
Europa-Parlamentet 

  Sophie WILMES Rådet 
  Janica YLIKARJULA Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 
 


