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1. Slumpmässigt urval av personer som är representativa för EU:s sociala mångfald 
 
 

• I syfte att säkerställa mångfald genom att tillämpa en trovärdig metod, som nu även grundas 
på ett flertal erfarenheter av medborgarförsamlingar på lokal, nationell och europeisk nivå, 
har deltagarna valts ut genom slumpmässigt urval, med målsättningen att upprätta paneler 
som är representativa för EU:s sociala mångfald (olika grupper företrädda på grundval av 
fem kriterier: nationalitet, stad eller landsbygd, socioekonomisk bakgrund, kön och ålder). 

 

• Urvalet av de 800 personerna (och 200 i reserv), från maj till mitten av augusti, gjordes från 
hela befolkningen (endast EU-medborgare). De kontaktades främst per telefon (slumpmässig 
generering av telefonnummer – fasta och mobila) i flera omgångar för att förklara syftet och 
få deras samtycke. Om de samtyckt har de sedan fått en inbjudan där det förklaras exakt vad 
som förväntas av dem. Deltagarna kommer att få professionellt stöd och vägledning under 
hela processen. 

 

• Varje europeisk medborgarpanel kommer att bestå av 200 personer för att man ska kunna 
skapa en balans mellan mångfald (vilket underlättas när antalet är högre) och 
överläggningsprocessens enkelhet (eftersom det optimala är att arbetet utförs genom en 
kombination av plenarsammanträden och arbetsgruppsmöten) och för att man ska kunna 
beakta den degressiva proportionalitet som tillämpas på Europaparlamentets 
sammansättning. 

 

• Eftersom konferensen strävar efter att möjliggöra ett särskilt fokus på ungdomar kommer en 
tredjedel av de personer som ingår i en medborgarpanel att vara mellan 16 och 25 år gamla. 
Dessutom kommer det att skapas en särskild koppling mellan denna ungdomsgrupp och det 
europeiska ungdomsevenemanget. 

 

• Det slumpmässiga urvalet bör leda till att ett brett spektrum av medborgare deltar, även 
personer som vanligtvis inte ägnar sig åt EU-frågor. Vid urvalet har man därför använt en 
metod som säkerställer att professionella och välutbildade team på ett lämpligt sätt 
samarbetar med de personer som kontaktats. Kommissionen har undertecknat ett 
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kontraktmed ett externt företag för detta slumpmässiga urval av deltagare. Företaget stöds i 
dessa ansträngningar även av metodkontaktpersonerna (se nedan). 

 

• Allmän information om de europeiska medborgarpanelernas sammansättning finns i 
dokumentet Kantar - Selection of citizens - overview per criterion and quota. 

 
 

2. Utformning och metod 

 

• Det kommer att finnas fyra europeiska medborgarpaneler. 
 

• Diskussionsämnena för var och en av panelerna utgår från den flerspråkiga digitala 
plattformens teman och kommer att grupperas enligt följande: 

(1) En starkare ekonomi, social rättvisa, sysselsättning/utbildning, ungdom, kultur, idrott/digital 
omvandling. 

(2) Europeisk demokrati/värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet. 
(3) Klimatförändringar, miljö/hälsa. 
(4) EU i världen/migration. 

 

• Panelerna ska ta hänsyn till bidrag som samlats in via plattformen inom ramen för konferensen 
och utarbeta ett antal rekommendationer som unionens institutioner ska följa upp och som 
kommer att diskuteras i konferensens plenarförsamling. För att uppnå detta mål kommer 
medborgarpanelerna att struktureras kring de huvudfrågor som diskuteras under 
konferensen. De europeiska medborgarpanelerna kommer också att informeras om 
eventuella rekommendationer från nationella medborgarpaneler. 

 

• Eftersom de tematiska områdena är mycket breda finns det ett behov av att avgränsa ämnena 
på ett sätt som skapar rätt balans mellan effektiva diskussioner (som leder till relevanta 
rekommendationer av god kvalitet inom den avsatta tidsramen) och behovet av att lämna 
tillräckligt med utrymme för gräsrotsbaserade och medborgardrivna överläggningar. Med 
tanke på behovet av att upprätthålla bästa möjliga geografiska och sociala mångfald och för 
att behoven av tolkning ska vara hanterbara har man gjort bedömningen att det inte vore 
möjligt att dela upp varje panel i underpaneler. 

 

• De första sessionerna ska avsättas åt att fastställa dagordningen så att deltagarna kan välja 
vilka arbetsområden (dvs. huvudteman) de vill koncentrera sig på. Vid de andra och tredje 
sessionerna är meningen att en fördjupning ska ske av dessa områden och underämnen vilket 
så småningom ska leda till gemensamma rekommendationer. 

 

• De tematiska områdena ska därför avgränsas av dem som deltar i de europeiska 
medborgarpanelerna vid första mötet, som ska delas upp i följande två etapper: 

 
(1) En förbehållslös etapp som inriktas på deltagarnas vision (hur de tycker att Europa ska 

se ut 2050 för dem själva och deras barn – i förhållande till panelens tema). 
(2) En etapp då deltagarna ombes att grundligt gå igenom sitt arbete med sin vision i 

samband med den första rapporten från plattformen. De får sedan råd från experter 
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och arbetar därefter med de underämnen de valt att koncentrera sig på och 
identifierar då prioriterade frågor. På grundval av detta ska områden eller kluster av 
arbete identifieras. Dessa ska utgöra ramen för panelernas återstående sessioner. 

 

• Det informationsmaterial som deltagarna förses med före mötet kommer därför att vara 
grundläggande och motsvara det som återfinns på plattformens ämnessidor. 

 

• Enligt den gemensamma förklaringen får deltagarna gärna ta upp ytterligare frågor som är 
viktiga för dem: om det under arbetets gång, i samband med diskussionerna, uppstår en fråga 
som ännu inte behandlats och denna får starkt stöd av panelerna bör den sedan kunna utmynna i en 
rekommendation. 

 

• En strikt metod och ett tydligt överläggningsprotokoll, som bygger på de numera talrika 
erfarenheterna av medborgarförsamlingar och på bidrag från experter, moderatorer och 
faktagranskare, kommer att vägleda deltagarna mot en gradvis avgränsning av frågorna och 
en rad egna gemensamt utformade rekommendationer. Panelerna kommer att åtföljas av 
oberoende experter. En förteckning över experter och intressenter kommer att göras 
tillgänglig för deltagarna i de europeiska medborgarpanelerna, som kommer att kunna välja 
bland dessa i enlighet med sina ämnen och särskilda behov. Vidare kommer experter att 
närvara vid varje panels första möte för att hålla en introduktion om ämnet och särskilt berätta 
om de främsta frågor och utmaningar som Europeiska unionen står inför. 

 

• För att man ska kunna övertyga människor att engagera sig, särskilt de som inte är bekanta 
med EU-frågor, måste man utarbeta ett tydligt budskap så att de förstår sin roll, syftet med 
deras deltagande och vilket engagemang som förväntas av dem. Detta har angetts i en 
inbjudan från ordförandena till deltagarna som närmare beskriver syftet med panelerna och 
åtagandet om uppföljning, på grundval av den gemensamma förklaringen. 

 

• Ordförandena kommer i förväg att informera styrelsen om de praktiska arrangemangen för de 
europeiska medborgarpanelerna. 

 

3. Språk, tidpunkt och plats 
 

• Utöver den tid som krävs för förberedelser, informationsutbyte och återkoppling ska 
panelerna sammanträda under minst tre överläggningsmöten om minst två dagar, inklusive 
minst två fysiska möten om hälsosituationen tillåter detta. 

 

• Ett europeiskt medborgarevenemang i hybridformat ägde rum den 17 juni 2021 i Lissabon. 
Ett avslutande evenemang för att ge återkoppling till de europeiska medborgarpanelerna om 
uppföljningen kommer att anordnas 2022. 

 

• Alla paneler kommer att äga rum under samma övergripande period från hösten 2021 till 
våren 2022 (se kalender nedan i punkt 5). Av logistiska skäl kommer sammanträdena i alla 
paneler inte att äga rum vid exakt samma tidpunkt. Panelerna kommer därför att lägga fram 
sina slutsatser vid olika plenarsammanträden (två paneler lägger fram sina rekommendationer 
för konferensens plenarförsamling i december och två i januari). 
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• Panelerna kommer att vara flerspråkiga (24 officiella EU-språk vid panelernas plenarsessioner 
och de språk som är nödvändiga i panelernas mindre sessioner). 

 

• Ett kontrakt med en extern tjänsteleverantör har bidragit till att utforma metoden för dessa 
paneler, moderera dem, och organisera deras logistik, bland annat möjligheten att 
tillhandahålla tolkning. Dessa europeiska medborgarpaneler samordnas och övervakas dock 
helt och hållet av konferensens gemensamma sekretariat och styrelse. 
 

• De fyra panelernas första sessioner kommer att äga rum vid fysiska möten i 
Europaparlamentets lokaler i Strasbourg. 

 
Panelernas andra sessioner kommer att äga rum i virtuellt format över en helg. 

 
Panelernas tredje och fjärde sessioner kommer att äga rum vid fysiska möten anordnade vid 
följande utbildningsinstitutioner: 

 

- Panel 1: En starkare ekonomi, social rättvisa, sysselsättning/utbildning, ungdom, 
kultur, idrott/digital omvandling den 3–5 december 2021 i Dublin, Irland (The Institute 
of International and European Affairs med partner). 

 
- Panel 2: Europeisk demokrati/värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet den 

10–12 december 2021 i Florens, Italien (Europeiska universitetsinstitutet). 
 

- Panel 3: Klimatförändringar, miljö/hälsa den 7–9 januari 2022 i Natolin (Warszawa), 
Polen (Europeiska högskolan). 

 

- Panel 4: EU i världen/migration den 14–16 januari 2022 i Maastricht, Nederländerna 
(Europeiska institutet för offentlig förvaltning med partner). 

 

Onlinemöten kan komma att ges företräde beroende på hälsoläget. 
 

• De europeiska medborgarpanelernas plenarsammanträden kommer att direktsändas, 
medan dokumenten från deras diskussioner och överläggningar kommer att offentliggöras på 
den flerspråkiga digitala plattformen. Det kommer även att finnas en särskild avdelning för 
panelerna på den flerspråkiga plattformen, som även kommer att användas för 
kommunikation och överläggningar. 
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4. Panelernas resultat och deras bidrag till konferensens plenarförsamling 

 

• Panelernas rekommendationer kommer att diskuteras vid konferensens 
plenarsammanträden, fungera som underlag för konferensens slutrapport och utgöra en del 
av konferensens resultat. På grundval av detta kommer EU:s institutioner att anordna 
uppföljningen i enlighet med den gemensamma förklaringen. 

 

• De europeiska medborgarpanelerna bör på lämpligt sätt samverka med konferensens 
plenarförsamling och med andra relevanta bidrag från allmänheten, särskilt till konferensens 
flerspråkiga digitala plattform, som fungerar som centrum för insamling av alla uppgifter och 
data från konferensen samt analys av dessa för utarbetande av regelbundna rapporter. 

 

• Medborgardelegationer från varje panel kommer att delta i konferensens 
plenarsammanträden. 20 företrädare – med en jämn könsfördelning – för varje europeisk 
medborgarpanel, varav minst en tredjedel är yngre än 25 år, kommer att delta i konferensens 
plenarsammanträden, presentera resultaten av sina diskussioner och diskutera dem med 
andra deltagare. Dessa företrädare för panelerna kommer att närvara vid konferensens 
plenarförsamling. 

 

• De europeiska medborgarpanelerna kommer att resultera i en specifik analys/rapport 
baserad på deltagarnas ursprungliga idéer som framförts under överläggningarna. Den 
kommer att innehålla de slutliga rekommendationerna men även en detaljerad redogörelse 
för innehållet i diskussionerna. Här ingår argumenten och debatterna samt de olika 
överläggningsfaser som ledde fram till dessa. Rapporterna kommer att utarbetas av de 
tjänsteleverantörer som ansvarar för utformning och moderering och godkännas av 
respektive europeisk medborgarpanel innan de görs tillgängliga för allmänheten på den 
flerspråkiga digitala plattformen. 

 

• Ett frågeformulär kommer också att lämnas in i början och i slutet av processen för att man 
ska kunna bedöma panelernas mångfald, graden av tillfredsställelse med processen och 
deltagarnas eventuella inlärningskurva tack vare panelernas överläggningsmetoder. 

 

• Utöver återkopplingsmötet kommer paneldeltagarna att hållas informerade om processen 
och uppföljningen direkt och via den digitala plattformen, genom regelbundna nyhetsbrev och 
e-post vid behov. 
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5. Kalender för de europeiska medborgarpanelerna 
 

  Ämne När? Var? 

PANEL 
1 

En starkare ekonomi, 
social rättvisa, 
sysselsättning/utbildning, 
ungdom, kultur, 
idrott/digital omvandling  

Session 1: 
17–19 september 
 
Session 2: 5–7 november 
 
Session 3: 3–5 december  

Strasbourg, Frankrike 
 
 
Online 
 
 
Dublin, Irland (The Institute of 
International and European Affairs med 
partner) 

PANEL 
2 

Europeisk 
demokrati/värden, 
rättigheter, 
rättsstatsprincipen, 
säkerhet 

Session 1: 
24–26 september 
 
Session 2: 
12–14 november 
 
Session 3: 
10–12 december 

Strasbourg, Frankrike 
 
 
Online 
 
 
Florens, Italien (Europeiska 
universitetsinstitutet med partner) 

PANEL 
3 

Klimatförändringar, 
miljö/hälsa 

Session 1: 1–3 oktober 
 
Session 2: 
19–21 november 
 
Session 3: 7–9 januari  

Strasbourg, Frankrike 
 
 
Online 
 
 
Natolin, Polen (Europeiska högskolan med 
partner) 

PANEL 
4 

EU i världen/migration Session 1: 15–17 oktober 
 
Session 2: 26–28 
november 
 
Session 3: 14–16 januari  

Strasbourg, Frankrike 
 
 
Online 
 
Maastricht, Nederländerna (Europeiska 
institutet för offentlig förvaltning med 
partner) 

 

 


