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h. Fremtiden er  
i dine hænder

Hvad er konferencen om Europas fremtid?
Konferencen om Europas fremtid er en unik og godt timet lejlighed 
for Europas borgere til at deltage i debatten om EU’s udfordringer og 
prioriteter. Uanset hvor du er fra, eller hvad du laver, er det her stedet, 
hvor du kan reflektere over, hvilken fremtid du ønsker for EU, og hvor du 
kan være med til at forme den.

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen har forpligtet sig til 
at lytte til europæerne og inden for deres kompetenceområder følge op 
på anbefalingerne.

Senest i foråret 2022 forventes konferencen at nå frem til konklusioner 
og udstikke retningslinjer for Europas fremtid.

Hvem kan deltage?
EU-borgere fra alle samfundslag og fra alle hjørner af EU kan deltage, 
og de unge spiller en central rolle i udformningen af det europæiske 
projekts fremtid.

Europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder samt 
civilsamfundsorganisationer og andre organisationer, der ønsker at 
holde arrangementer og bidrage med idéer.

Alle, der deltager, skal respektere de værdier, der er fastsat i vores 
charter for konferencen.

Giv din mening til kende
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Hvad består konferencen af?
En flersproget digitale platform – vil være et sted, hvor borgerne kan dele idéer 
og indsende bidrag online. De vil blive indsamlet, analyseret og offentliggjort under hele 
konferencen.

Decentrale arrangementer – onlinearrangementer, fysiske1 arrangementer og 
hybridarrangementer, der afholdes af personer og organisationer samt nationale, 
regionale og lokale myndigheder i hele Europa.

EU-borgerpaneler – vil drøfte forskellige emner på grundlag af input fra 
borgerne via den digitale platform. Disse paneler vil være repræsentative for så 
vidt angår geografisk oprindelse, køn, alder, socioøkonomisk baggrund og/eller 
uddannelsesniveau.

Konferencens plenarforsamlinger – vil sikre, at anbefalingerne fra de nationale 
borgerpaneler og EU-borgerpanelerne, grupperet efter temaer, drøftes uden et 
på forhånd fastlagt resultat og uden at indskrænke rammerne til forud fastlagte 
politikområder. 

Konferencens plenarforsamling vil bestå af repræsentanter fra Europa-Parlamentet, 
Rådet og Europa-Kommissionen samt repræsentanter for alle de nationale parlamenter 
på lige fod og borgere.

Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet vil også være repræsenteret. 

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik vil 
være tilknyttet, når EU’s internationale rolle drøftes. 

Bestyrelsen vil udlede og offentliggøre konklusionerne fra konferencens 
plenarforsamling.

Hvilken rolle spiller den digitale platform?
Den digitale platform er konferencens omdrejningspunkt: her kan du 
deltage og få din stemme hørt på konferencen. Her kan du dele dine 
tanker om Europa og de ændringer, der er nødvendige, se, hvad andre 
mener, finde arrangementer i nærheden af dig, organisere dit eget 
arrangement og følge udviklingen og resultaterne af konferencen.

Hvordan kommer du til orde?
Du skal blot vælge blandt den brede vifte af emner eller et emne, der 
ligger dig på sinde, og fortælle konferencen, hvad du mener. Dine idéer 
vil blive indsamlet, analyseret og offentliggjort på platformen under hele 
konferencen.

De vil derefter indgå i drøftelserne i EU-borgerpanelerne og på 
plenarforsamlingerne. En feedbackmekanisme skal sikre, at de idéer, 
der kommer til udtryk under konferencens arrangementer, munder ud i 
konkrete anbefalinger til EU’s indsats.

De endelige resultater af konferencen vil blive fremlagt i en rapport til 
formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. De tre 
institutioner vil hurtigt undersøge, hvordan der effektivt kan følges op 
på denne rapport inden for deres respektive kompetenceområder og i 
overensstemmelse med traktaterne.

1 Afhængigt af udviklingen i coronaviruspandemien og i overensstemmelse med eventuelle restriktioner.
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Hvem leder konferencen?
Konferencen refererer til de tre institutioner, repræsenteret ved 

 
 

Guy Verhofstadt, 
medlem af  

Europa-Parlamentet

 
 

Clément Beaune,  
statssekretær for  

EU-anliggender under det  
franske rådsformandskab

 

Dubravka Šuica,  
næstformand for Kommissionen 

med ansvar for demokrati  
og demografi

Den aflægger regelmæssigt rapport til det fælles formandskab.

Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe afgørelser ved konsensus om konferencens 
arbejde, dens arbejdsgange og arrangementer, føre tilsyn med konferencen, 
efterhånden som den skrider frem, og forberede møderne i konferencens 
plenarforsamling, herunder borgernes input og opfølgningen heraf.

Et fælles sekretariat af begrænset størrelse og med ligelig repræsentation af de tre 
institutioners personale vil bistå bestyrelsen i dens arbejde.

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Giv din mening til kende ved at logge ind på platformen for 
konferencen om Europas fremtid allerede i dag.

Fremtiden er i dine hænder.
#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 

Giv din mening til kende
© Den Europæiske Union, 2022
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Roberta Metsola,  
formand for  

Europa-Parlamentet

 
 

Emmanuel Macron,  
repræsentant for det roterende 
formandskab for Rådet for Den 

Europæiske Union, og 

 
 

Ursula von der Leyen, 
formand for  

Europa-Kommissionen

der fungerer som fælles formandskab. 

Det fælles formandskab bistås af en bestyrelse, der ledes af de tre institutioner i fællesskab
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