
De europæiske borgerpaneler — spørgsmål og svar

1. Hvad er de europæiske borgerpaneler?

De europæiske borgerpaneler udgør et centralt element i konferencen om Europas
fremtid i henhold til den fælles erklæring1 og er tilrettelagt af Europa-Parlamentet,
Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Der er arrangeret fire
europæiske borgerpaneler for at give borgerne mulighed for i fællesskab at overveje
den fremtid, de ønsker for Den Europæiske Union. 800 tilfældigt udvalgte borgere,
der repræsenterer EU's sociologiske og geografiske mangfoldighed, deltager
sammen i en overvejelsesproces bestående af tre møder med henblik på at forme det
europæiske projekts fremtid. Panelerne vil tage hensyn til de bidrag, der indsamles i
forbindelse med konferencen, og komme med input til konferencens plenarmøde ved
at formulere en række anbefalinger, som EU's tre institutioner skal følge op på.

2. Hvad er en overvejelsesproces?

Der er tale om en overvejelsesproces, når en gruppe borgere, der er udvalgt
tilfældigt, mødes i flere dage efter anmodning fra en offentlig myndighed for at give et
konsensusbaseret svar på et spørgsmål af almen interesse. Gruppen (f.eks. en
borgerforsamling, en borgerjury eller et borgerpanel) har adgang til teknikker til
gruppearbejde og information og har tilstrækkelig tid til at drøfte det spørgsmål, der er
blevet stillet. Dette format anvendes i stigende grad rundt om i verden.

3. Hvor mange borgerpaneler vil der være, hvor og hvornår vil de finde sted og 
om hvilke emner? 

Der vil blive afholdt fire europæiske borgerpaneler, som hver omfatter tre
overvejelsesmøder af tre dages varighed, herunder to fysiske møder, hvis
sundhedssituationen tillader det. 

De første møder i de fire europæiske borgerpaneler finder sted fysisk i Europa-
Parlamentets bygninger i Strasbourg. Panelernes andet møde vil blive afholdt i
fjernformat over en weekend. Panelernes tredje og afsluttende møder afholdes fysisk
i følgende uddannelsesinstitutioner: Instituttet for Internationale og Europæiske
Anliggender i Dublin, Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Europakollegiet i
Natolin (Warszawa) og Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning i Maastricht. 

Alle europæiske borgerpaneler vil finde sted i samme periode fra efteråret 2021 til 
foråret 2022.

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-
_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf


De emner, der skal drøftes af panelerne, er baseret på temaerne for den flersprogede
digitale platform og grupperes på følgende måde og rækkefølge:

 Stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, 
kultur og sport/digital omstilling 

 Europæisk demokrati/værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 

 Klimaændringer og miljø/sundhed 

 EU i verden/migration.

4. Hvem er deltagerne i de europæiske borgerpaneler, og hvordan blev de 
udvalgt? 

De europæiske borgerpaneler består af 800 EU-borgere, 200 for hver af de fire
paneler, et antal, der skaber balance mellem mangfoldigheden (lettere, når antallet er
højere) og effektiviteten af drøftelserne. Borgerne blev tilfældigt udvalgt på en sådan
måde, at de repræsenterer EU's sociologiske mangfoldighed (forskellige grupper
repræsenteres på grundlag af fem kriterier: geografisk oprindelse — nationalitet,
by/land — socioøkonomisk baggrund, uddannelsesniveau, køn og alder). Processen
er baseret på en troværdig metode, der har til formål at sikre mangfoldighed og tage
hensyn til omfattende erfaringer med borgerforsamlinger på lokalt, nationalt og
europæisk plan. En tredjedel af hvert panel udgøres af unge (16–25 år). Fordelingen
mellem medlemsstaterne blev foretaget under hensyntagen til den degressive
proportionalitet, der anvendes på Europa-Parlamentets sammensætning.
Udvælgelsen fandt sted mellem maj og august 2021 og omfattede hele befolkningen
(begrænset til EU-borgere). Borgerne er i de fleste tilfælde blevet kontaktet pr. telefon
(tilfældig generering af telefonnumre — fastnet- og mobilnumre) over flere runder for
at forklare formålet og indhente deres samtykke. Efter at have afgivet deres samtykke
modtog borgerne en indbydelse, hvori det præcist blev forklaret, hvad der forventes
af dem, og de vil modtage professionel støtte og vejledning under hele forløbet. 

5. Hvordan vil EU sikre, at borgerne engagerer sig? 

De borgere, der deltager i de europæiske borgerpaneler, vil blive bedt om at forpligte
sig til at deltage i alle møder. I lyset af øvelsens betydning og det ønskede bidrag i
form af tid og indsats vil de modtage et honorar. Alle møder finder sted i weekenden
for i videst muligt omfang at sikre, at borgerne er tilgængelige, og at aktiviteterne kan
forenes med deres arbejds- og privatliv. 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/


6. Hvad vil panelerne resultere i, og hvordan vil dette være forbundet med resten 
af konferencen? 

De europæiske borgerpaneler vil komme med en række anbefalinger, som er
udarbejdet i fællesskab og alle bakker op om, og disse vil indgå i de overordnede
drøftelser på konferencen, navnlig i konferencens plenarforsamlinger, og i sidste
ende i rapporten om konferencens endelige resultater.

Hvert panel udpeger 20 repræsentanter til konferencens plenarforsamling, som skal
fremlægge og drøfte de vedtagne anbefalinger med de øvrige repræsentanter. De to
første paneler vil fremlægge resultatet af deres arbejde på konferencens plenarmøde
i december 2021 og de to andre i januar 2022. Plenarforsamlingen 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. Plenarforsamlingen vil forelægge sine
forslag for bestyrelsen, som vil udarbejde en rapport i fuldt samarbejde og fuld
åbenhed med plenarforsamlingen. Rapporten vil blive offentliggjort på den
flersprogede digitale platform.

7. Hvordan tilrettelægges drøftelserne? 

Der vil blive indført en streng metode og en klar protokol for drøftelserne, der bygger
på de allerede omfattende erfaringer fra borgerforsamlinger, med input fra eksperter,
formidlere og faktatjekkere, for at muliggøre en reel bottom-up-baseret og
borgerdrevet debat.

Arbejdet vil være opdelt i tre forskellige faser. På det første møde ("fastlæggelse af
dagsordenen") vil borgerne på grundlag af deres vision for Europa beslutte, hvilke
spørgsmål der skal drøftes inden for rammerne af panelets hovedtemaer. Deltagerne
vil prioritere de emner, som de som gruppe ønsker at behandle og uddybe med
henblik på at udarbejde specifikke anbefalinger til Den Europæiske Union.
Behandlingen af disse spørgsmål vil udgøre anden fase ("tematisk uddybning"), som
vil blive gennemført på det andet møde, efterfulgt af det tredje møde, hvor
anbefalingerne vil blive godkendt.

Efter at have fremsat de endelige anbefalinger til plenarforsamlingen vil den sidste
fase (feedbackarrangement) give mulighed for en afslutningsproces, hvor borgerne vil



følge op på reaktionen på deres anbefalinger og den mulige praktiske gennemførelse
af dem. 

Panelernes møder vil bestå af plenardele, hvor der vil blive givet generelle
præsentationer, og hvor drøftelser vil finde sted med input fra alle deltagere, og af
gruppearbejde, hvor arbejdet vil blive koncentreret i mindre grupper og fokuseret på
specifikke aspekter eller underemner. Hvert panel vil bestå af 15 arbejdsgrupper.  

De europæiske borgerpaneler vil også blive underrettet om eventuelle anbefalinger
fra nationale borgerpaneler.

8. Hvilken sprogordning finder anvendelse på drøftelserne i de europæiske
borgerpaneler? 

For at sikre størst mulig mangfoldighed i drøftelserne vil panelerne være flersprogede
(24 officielle EU-sprog på panelets plenarforsamlinger og mindst fire i hver
arbejdsgruppe i panelerne for at dække alle EU's officielle sprog).

9. Hvilken rolle spiller de eksterne eksperter? 

Under drøftelserne vil de borgere, der deltager i de europæiske borgerpaneler, få
adgang til informationsressourcer og ekspertise. En liste over eksperter og
interessenter vil blive stillet til rådighed for borgerne, og de vil kunne vælge fra denne
liste på grundlag af deres emner og specifikke behov, mens der på det første møde i
hvert panel vil være eksperter til stede for at introducere emnet. 

10. Hvilken rolle spiller observatørerne? 

Som en ægte demokratisk innovation forventes de europæiske borgerpaneler at
tiltrække stor opmærksomhed fra forskersamfundet. Forskere kan under
forudsætning af, at visse regler overholdes, og at deltagernes arbejde og privatliv
respekteres, være til stede i de europæiske borgerpaneler og følge arbejdet. Når det
er muligt og efter aftale, vil forskerne også kunne gennemføre interviews med
borgerne til forskningsformål.



11. Vil panelernes drøftelser være offentlige?

Plenarmøderne i de europæiske borgerpaneler vil blive streamet live, og
dokumenterne fra deres diskussioner og drøftelser vil blive gjort offentligt tilgængelige
på den flersprogede digitale platform https://futureu.europa.eu. Drøftelserne i de
enkelte arbejdsgrupper vil ikke blive streamet live for at beskytte borgernes frihed til
at diskutere og udarbejde anbefalinger. 

https://futureu.europa.eu/

