
Medborgarpanelerna är en viktig del av konferensen om Europas framtid och en helt 
ny typ av samtalsdemokrati i EU. 

Panelerna ger invånarna en viktigare roll i utformningen av EU:s framtida politik och 
mål. Ett representativt urval av 800 personer kommer att diskutera EU:s framtid och 
ta fram politiska rekommendationer om de huvudfrågor som tas upp på konferensens 
flerspråkiga plattform. 

Rekommendationerna kommer att bilda underlag till de övergripande diskussionerna 
under konferensen och följas upp av EU-institutionerna.

Vem deltar i panelerna?

• Det finns fyra paneler med 200 slumpmässigt utvalda invånare 
vardera från de 27 EU-länderna.

• Panelmedlemmarna ska spegla EU:s mångfald när det gäller 
geografiskt ursprung, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och 
utbildningsnivå.

• En tredjedel av medlemmarna i varje panel ska vara mellan 16 och 
25 år.

https://futureu.europa.eu
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http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=sv


Värden, rättigheter, 
rättsstatsprincipen, 
demokrati och säkerhet 
(24-26/09; 12-14/11;  
10-12/12)

Klimatförändringar, miljö 
och hälsa (1-3/10;  
19-21/11; 7-9/01/2022)

• De fyra panelerna ska diskutera olika ämnen: 

EU i världen och migration 
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

Vad ska diskuteras?

När och hur ska panelerna träffas?

Varje panel har tre 
möten (på minst 
två dagar) mellan 

september 2021 och 
januari 2022.

Det blir fysiska möten & 
webbmöten, beroende 

på coronaläget.

Panelernas möten 
är flerspråkiga (alla 
24 EU-språken vid 

plenarmötena).

Starkare ekonomi, 
social rättvisa, jobb 
och utbildning, 
ungdomsfrågor, kultur, 
idrott och digitalisering 
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



 Vad blir resultatet?

• Panelerna ska diskutera de bidrag som kommit in till konferensplattformen och ta 
fram rekommendationer som EU kan följa upp. Rekommendationerna kommer att 
diskuteras på konferensens plenarmöte. 

• 80 företrädare för medborgarpanelerna (där en tredjedel ska vara yngre än 25 år) 
kommer att presentera resultatet av paneldiskussionerna och diskutera dem med 
andra deltagare på plenarmötet.

• Panelmedlemmarna kommer att få fortlöpande information om hur deras 
rekommendationer följs upp. Det kommer också att anordnas ett evenemang för 
återkoppling.   
 

Du kan följa panelernas arbete på konferensplattformen:  
https://futureu.europa.eu.
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