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Sammanfattande rapport från det åttonde mötet i styrelsen 

för konferensen om Europas framtid 

Lördagen den 4 december 2021 

kl. 11-12, på distans 

Deltagare: se deltagarförteckningen i bilagan 

Sammanfattning 
 
Styrelsen för konferensen om Europas framtid höll sitt åttonde möte den 4 december 2021 på 
distans. Styrelsen sammankallades med kort varsel för att reagera på den epidemiologiska 
situationens utveckling i Europa och dess inverkan på konferensens kommande verksamhet. 
 
Mötet leddes gemensamt av Europaparlamentarikern Guy VERHOFSTADT, Sloveniens 
statssekreterare för EU-frågor Gašper DOVŽAN och kommissionens vice ordförande med 
ansvar för demokrati och demografi Dubravka ŠUICA. 
 
Styrelsen förde en diskussion om session 3 vid den europeiska medborgarpanelen 2 i Florens. 
Styrelsen godkände det föreslagna beslutet att hålla panelen i Florens de planerade datumen 
10–12 december, med full respekt för rådande hälsoåtgärder och i hybridformat. 
 
Styrelsen diskuterade också konferensens tredje plenarsammanträde som var planerat till den 
17–18 december i Strasbourg. Styrelsen beslutade att skjuta upp detta möte med hänsyn till 
covid-19-situationen i flera medlemsstater, men att låta plenarförsamlingens arbetsgrupper 
organisera sina möten i december på distans. 
 
 

1. Godkännande av förslaget till beslut om session 3 vid den europeiska medborgarpanelen 
2 i Florens 
 
Gašper Dovžan öppnade mötet och förklarade att styrelsen hade sammankallats för att 
diskutera följderna av covid-19-situationen för den kommande europeiska 
medborgarpanelen i Florens och för konferensens tredje plenarsammanträde i december. 
Han betonade att hälsoaspekterna måste vara överordnade och förklarade att syftet var att 
fatta ett gemensamt beslut om huruvida dessa evenemang bör äga rum i hybridformat eller 
skjutas upp. 
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Dubravka Šuica underströk den snabbt föränderliga epidemiologiska situationen i Europa. 
Hon erinrade om att det tredje mötet i den europeiska medborgarpanelen 1, som skulle ha 
ägt rum i Dublin den 3–5 december, fick lov att skjutas upp, främst på inrådan av 
partnerinstitutet och de nationella myndigheterna. Hon noterade att hälsoläget i Italien var 
annorlunda jämfört med Dublin och att partnerinstitutets råd var att organisera panelen i 
Florens i hybridformat, med full respekt för alla rådande hälsomässiga och sanitära åtgärder. 
 
Guy Verhofstadt ansåg att panelen borde äga rum och noterade den positiva bedömningen 
från de lokala myndigheterna i Florens och från Europeiska universitetsinstitutet som står 
värd för panelen. Han betonade att hybridformatet skulle möjliggöra deltagande på distans 
för dem som inte kan resa till Florens, och ansåg att uppskjutna möten utan en tydlig kalender 
skulle äventyra hela konferensen. 
 
Under diskussionen framkom följande 
 

• Många deltagare ansåg att panelen bör äga rum i hybridformat såsom föreslagits, med 
beaktande av de lokala myndigheternas och partnernas positiva bedömning, och med 
beaktande av lokala hälsomässiga och sanitära åtgärder. 

• Vissa deltagare underströk vikten av att upprätthålla konferensens dynamik och 
fortsätta programmet som planerat. 

• Vissa deltagare uttryckte farhågor om den försämrade hälsosituationen i olika 
medlemsstater. 

• Vissa deltagare noterade att deltagande på distans inte ger medborgarna samma 
erfarenhet som på plats. 

Gašper Dovžan drog slutsatsen att styrelsen godkände det föreslagna beslutet att hålla det 
tredje mötet i den europeiska medborgarpanelen 2 i Florens på de planerade datumen 
10–12 december, med full respekt för rådande hälsoåtgärder och i hybridformat. 
 
Sammanfattning: 
Styrelsen godkände det föreslagna beslutet att hålla det tredje mötet i den europeiska 
medborgarpanelen 2 i Florens på de planerade datumen 10–12 december, med full respekt 
för rådande hälsoåtgärder och i hybridformat. 

 

2 Godkännande av förslaget till dagordning för plenarsammanträdet i december 

Efter beslutet att hålla det tredje mötet i panel 2 i Florens den 10–12 december redogjorde 
Guy Verhofstadt för den föreslagna dagordningen till konferensens plenarförsamling den 
17–18 december. Han förklarade att plenarmötena skulle äga rum i hybridformat och med 
full respekt för rådande hälsomässiga och sanitära åtgärder i Frankrike. Han betonade vikten 
av att panel 2 lägger fram sina rekommendationer till plenarförsamlingen direkt efter att de 
antas och ansåg att konferensens dynamik skulle undergrävas om plenarmötena inte ägde 
rum. 
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Vid den följande diskussionen lade ledamöterna och observatörerna i styrelsen fram 
argument antingen för att skjuta upp plenarförsamlingens möte (covid-19-situationen, vikten 
av att två paneler per plenarförsamling lägger fram sina rekommendationer för att undvika 
att diskussionen begränsas och att en obalans uppstår mellan panelerna) eller mot (vikten av 
att konferensen upprätthåller sin dynamik och fortsätter sitt arbete, att hantera 
rekommendationer från en panel skulle möjliggöra mer fokuserade och meningsfulla 
diskussioner). Några deltagare noterade den annorlunda upplevelsen för de ledamöter som 
skulle delta i plenarförsamlingen på distans, och ansåg att fysisk närvaro vid 
plenarförsamlingen är en viktig del av evenemanget, särskilt för medborgarna. 
 
Efter att ha övervägt alla argument enades styrelsen om att skjuta upp plenarförsamlingens 
decembermöte. För att upprätthålla dynamiken och möjliggöra för konferensen att fortsätta sitt 
arbete får plenarförsamlingens arbetsgrupper mötas på distans i december. 
 
Sammanfattning: 
Styrelsen beslutade att skjuta upp plenarförsamlingens möte den 17–18 december med 
hänsyn till covid-19-situationen i flera medlemsstater, men att låta plenarförsamlingens 
arbetsgrupper organisera sina möten i december på distans. 

 
Kontakt: Eva-Maria Poptcheva, medlem av det gemensamma sekretariatet 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
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 Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
Secretary General a.i. 

  
OBSERVER Mr Daniel FREUND 

Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
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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) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
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 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 


