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Velkommen til borgerpanelerne i forbindelse med konferencen om Europas fremtid. Vi er 

meget taknemmelige for, at du har indvilliget i at deltage i dette eventyr. Du er én ud af de 

800 tilfældigt udvalgte personer, der i fællesskab har ansvaret for at arbejde i flere 

måneder for en bedre fremtid for Europa. 

Du undrer dig måske og tænker, hvorfor mig? Er der ikke nogle, der er bedre rustet til 

denne opgave? Svaret er nej. Både du og de øvrige deltagere står op hver dag et sted i 

Europa til en hverdag, der ikke altid er hverken let eller fremkommelig for alle, og det er din 

specifikke synsvinkel og erfaring, vi er interesseret i. 

Konferencens EU-borgerpaneler er kendetegnet ved mangfoldighed, ligesom Europa er 

det. Som du vil få at se i de kommende dage, kommer I alle fra meget forskellige steder, 

nogle studerer, nogle arbejder, nogle er på pension, og nogle er arbejdsløse. I har 

forskellig alder, og de fleste af jer er ikke vant til at deltage i en proces som denne. Og her 

kommer det vigtigste. Vi er ikke på udkig efter eksperter eller politikere, men efter 

almindelige mennesker, der bor og lever i Den Europæiske Union. 
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Velkomst fra formændene 

Kære deltager 
 
Vi glæder os over, at du har takket ja til at deltage i EU-borgerpanelerne ved konferencen om 

Europas fremtid. 
 

Vi vil gerne takke dig for din deltagelse og kan forsikre dig om den store betydning, vi tillægger dette 

hidtil usete fælles projekt, som konferencen om Europas fremtid er. 

 
Formålet med konferencen om Europas fremtid er at skabe et nyt rum for debat med EU-borgerne 

for at drøfte udfordringer såvel som prioriteter. Med henblik herpå vil vi gerne nå ud til borgere fra så 

mange dele af samfundet og hjørner af EU som muligt og give dem en central rolle i udformningen af 

det europæiske projekts fremtid. 
 

EU-borgerpanelerne er en vigtig del af konferencen. Panelerne vil kunne drøfte både spørgsmål, 

som du finder vigtige, og bidrag, der er indsamlet inden for rammerne af den flersprogede digitale 

platform (futureu.europa.eu). Dette vil tjene som input til udarbejdelsen af en række anbefalinger, 

som EU-institutionerne vil følge op på. 

 

Du indbydes derfor til i [sted] den [dato] at deltage i drøftelserne og komme med anbefalinger. Som 

del af en gruppe på 800 tilfældigt udvalgte EU-borgere, der afspejler EU's mangfoldighed, vil du få 

mulighed for at dele og drøfte dine idéer med andre borgere på tre debatmøder i et panel med 200 

deltagere. Der vil være tolkning, så du vil kunne udtrykke dig på dit eget sprog. Samtlige oplysninger 

om det emne, der skal drøftes, og om tilrettelæggelsen af dette panel og andre relaterede 

arrangementer, f.eks. Det Europæiske Ungdomsarrangement, vil blive stillet til rådighed for dig på et 

senere tidspunkt. 

 
Vi er interesseret i dine meninger, idéer og konkrete forslag vedrørende EU's fremtid. Ved at deltage 

i dette EU-borgerpanel vil du være med til at forme EU's fremtid. 

 
Repræsentanter fra dit panel vil for konferencens plenarforsamling fremlægge de anbefalinger, som I 

i fællesskab er nået frem til, og drøfte dem med de øvrige deltagere. De tre institutioner vil derefter 

hurtigt undersøge, hvordan der kan følges op på resultaterne af konferencen. Vi forpligter os til fuld 

gennemsigtighed og vil holde dig underrettet om denne opfølgning. 

 

Du skal igen have tak, fordi du vil deltage i dette spændende projekt. Vi ønsker dig god arbejdslyst 
og glæder os meget til at høre, hvad du og de andre deltagere kommer frem til. 

 
Med venlig hilsen 

Medformand       Medformand                                     Medformand 

 

 
Guy Verhofstadt 

Medlem af Europa-Parlamentet 
Gašper Dovžan 
Statssekretær for 
EU-anliggender 

Dubravka Šuica 
Næstformand for Europa-

Kommissionen 
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Præsentation af konferencen om Europas fremtid og EU-
borgerpanelerne 

Konferencen om Europas fremtid (konferencen) er en demokratisk øvelse uden 

fortilfælde med følgende søjler: en flersproget digital platform (https://futureu.europa.eu), 

der indsamler idéer fra individuelle borgere og fra begivenheder, fire EU-borgerpaneler, 

nationale borgerpaneler og nationale begivenheder og en plenarforsamling bestående af 

borgere, der repræsenterer EU-borgerpanelerne, borgere, der repræsenterer de nationale 

paneler og begivenheder, politikere, arbejdsmarkedets parter og det organiserede 

civilsamfund. 

EU-borgerpanelerne er et centralt element i konferencen om Europas fremtid. Der 

tilrettelægges fire EU-borgerpaneler, således at borgerne i fællesskab kan tænke over den 

fremtid, de ønsker for Den Europæiske Union. 

Hensigten med denne proces er ikke blot at indsamle dine meninger, men at få dig til at 

deltage i udformningen af det europæiske projekts fremtid. Hvilke spørgsmål eller 

problemer har størst betydning for dig? Hvilke konkrete tiltag bør Den Europæiske Union 

iværksætte for at muliggøre dine livsprojekter? I skal til at indlede en proces med fælles 

deliberation, hvor du får brug for i fællesskab at overveje forskellige emner og arbejde som 

et team for at udvikle specifikke anbefalinger, der skal fremlægges og drøftes i 

konferencens plenarforsamling. 

 

Hvem er med i EU-borgerpanelerne? 

● Der er 4 paneler hver med 200 tilfældigt udvalgte EU-borgere fra de 27 
medlemsstater. 

● De afspejler EU's mangfoldighed: geografisk oprindelse (nationalitet og by/land), 
køn, alder, socioøkonomisk baggrund og uddannelsesniveau. 

● Der er mindst en kvindelig og en mandlig borger for hver medlemsstat i hvert panel. 
● En tredjedel af hvert panel udgøres af unge (16–25 år). Der vil blive skabt en særlig 

forbindelse mellem denne ungdomsgruppe og Det Europæiske 
Ungdomsarrangement. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/
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Tidsplan for EU-borgerpanelerne 

 Emne Hvornår Hvor 

PANEL 
1 

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

Første møde: 17.-19. september 

Andet møde: 5.-7. november 

Tredje møde: 3.-5. december  

Strasbourg, Frankrig 

Online 

Dublin, Irland (Institute of International and European 

Affairs og partnere) 

PANEL 
2 

Europæisk 
demokrati/værdier, 
rettigheder, 
retsstatsprincippet, 
sikkerhed 

Første møde: 24.-26. september 

Andet møde: 12.-14. november 

Tredje møde: 10.-12. december 

Strasbourg, Frankrig 

Online 

Firenze, Italien (Det Europæiske Universitetsinstitut og 

partnere) 

PANEL 
3 

Klimaændringer, 
miljø/sundhed 

Første møde: 1.-3. oktober 

Andet møde: 19.-21. november 

Tredje møde: 7.-9. januar  

Strasbourg, Frankrig 

Online 

Natolin, Polen (Europakollegiet og partnere) 

PANEL 
4 

EU i verden/migration Første møde: 15.-17. oktober 

Andet møde: 26.-28. november 

Tredje møde: 14.-16. januar  

Strasbourg, Frankrig 

Online 

Maastricht, Nederlandene (Det Europæiske Institut for 

Offentlig Administration og partnere) 

Feedbackarrangement Forår 2022 Endnu ikke fastlagt 
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Hvad går processen ud på? 

Vi opfordrer dig til at tænke over, hvilken fremtid du ønsker for Den Europæiske Union, 

som led i en fælles deliberativ proces1. Facilitatorer står til din rådighed og vil hjælpe dig 

gennem hele processen. Der vil være tolke til stede, så du kan tale og lytte til dit eget 

sprog. 

Vi beder ikke blot om din mening. Dette bør være en lejlighed for dig til at reflektere og 

udveksle idéer med de øvrige deltagere med henblik på at nå frem til fælles 

anbefalinger. 

I løbet af processen vil du også have adgang til ressourcer og eksperter inden for de 

emner, I vælger at drøfte. Det forventes ikke, at du har forudgående kendskab til Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, og grundlæggende oplysninger vil blive givet i god tid. 

For at nå disse mål foreslår vi tre forskellige arbejdsfaser ("møder"). 

I får mulighed for selv at bestemme, hvilke spørgsmål der skal drøftes inden for rammerne 

af panelets hovedtemaer. Vi har givet det første møde overskriften "fastlæggelse af 

dagsordenen". Formålet med dette møde er at prioritere de spørgsmål, som I som gruppe 

ønsker at behandle og uddybe med henblik på at udarbejde specifikke anbefalinger for 

Den Europæiske Union. 

Behandlingen af disse spørgsmål henvises til anden fase, som vi kalder "tematisk 

uddybning", og som skal finde sted på andet og tredje møde. 

Når de endelige anbefalinger er fremsat til plenarforsamlingen, giver sidste fase 

(feedbackarrangementet) plads til en ansvarlighedsproces, hvor I skal følge op på svaret 

på jeres anbefalinger og den mulige praktiske gennemførelse heraf. 

I hvert panel skal I udpege 20 repræsentanter til konferencens plenarforsamling2. 

Plenarforsamlingen vil drøfte borgernes idéer fra de nationale borgerpaneler og EU-

borgerpanelerne og den flersprogede digitale platform. Plenarforsamlingen forelægger 

sine forslag for bestyrelsen, som vil udarbejde en rapport i fuldt samarbejde og fuld 

åbenhed med plenarforsamlingen, og som vil blive offentliggjort på den flersprogede 

digitale platform. 

For alt dette arbejde modtager du et honorar, og du vil blive bedt om at forpligte dig til at 

deltage i samtlige møder.

                                                 
1
  Der er tale om en deliberativ proces, når en gruppe tilfældigt udvalgte borgere mødes over flere dage efter 

 anmodning fra en regering for at give et konsensualt svar på et spørgsmål af almen interesse. Gruppen (som 
 f.eks. kan kaldes borgerforsamling, borgerting eller borgerpanel) har adgang til gruppearbejdsteknikker og ti l 
 oplysninger og har tilstrækkelig tid til at drøfte det spørgsmål, der er stillet. Dette format anvendes i hundredvis 
 af regeringer rundt om i verden. 
2
 Konferencens plenarforsamling består af 108 repræsentanter for Europa-Parlamentet, 54 for Rådet (2 fra hver 

 medlemsstat) og 3 for Europa-Kommissionen samt 108 repræsentanter for alle de nationale parlamenter på lige 
 fod. 18 repræsentanter for såvel Regionsudvalget som Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 6 valgte 
 repræsentanter for regionale myndigheder og 6 valgte repræsentanter for lokale myndigheder, 12 repræsentanter 
 for arbejdsmarkedets parter og 8 for civilsamfundet deltager også. 80 repræsentanter for EU-borgerpanelerne, 
 hvoraf mindst en tredjedel skal være under 25, formanden for Europæisk Ungdomsforum og 27 repræsentanter 
 for nationale arrangementer og/eller nationale borgerpaneler deltager. Unionens højtstående repræsentant for 
 udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bliver indbudt, når EU's internationale rolle drøftes. Der kan også 
 indbydes repræsentanter for centrale interessenter. 
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Hvem styrer konferencen om Europas fremtid? 

Det fælles formandskab og de respektive institutioner 

Konferencen refererer til de tre EU-institutioner, repræsenteret ved formanden for 
Europa-Parlamentet, formanden for Rådet og formanden for Europa-Kommissionen, der 
fungerer som fælles formandskab. 

● Europa-Parlamentet (705 medlemmer) er sammen med Rådet for Den 
Europæiske Union EU's vigtigste lovgivende organ. Det har også tilsyns- og 
budgetansvar. Medlemmerne vælges direkte af borgerne hvert femte år. 
Beslutningerne træffes normalt med et flertal af de afgivne stemmer3. 

● Rådet for Den Europæiske Union er sammen med Europa-Parlamentet EU's 
vigtigste lovgivende organ. Det består af ministre fra hver medlemsstat på hvert af 
politikområderne. Alt efter hvilket emne der behandles, træffer Rådet for Den 
Europæiske Union sine afgørelser med simpelt flertal, kvalificeret flertal eller 
enstemmighed. 

● Europa-Kommissionen er EU's udøvende organ. Den foreslår ny lovgivning, 
gennemfører afgørelser truffet af Rådet og Parlamentet og repræsenterer EU på 
internationalt plan. Kommissærerne (én pr. land) udpeges i samråd med 
Parlamentet og Rådet. Beslutningerne træffes ved konsensus eller, hvis der er 
afstemning, med simpelt flertal. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid ledes af tre formænd, én fra hver af de 
tre institutioner. Den består af tre medlemmer og op til fire observatører pr. institution 
samt observatører fra de nationale parlamenter. Der indbydes også repræsentanter for 
Regionsudvalget, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet. 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 bistår bestyrelsen i dens arbejde. 

                                                 
3
  Kilde: EU-institutioner og -organer | Den Europæiske Union (europa.eu).   

http://europa.eu/
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Hvilke emner behandler EU-borgerpanelerne? 

 

Panel 1 

Panelet "Stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse/ungdom, sport, 

kultur og uddannelse/digital omstilling" behandler fremtiden for vores økonomi og job, 

navnlig efter pandemien, idet der tages behørigt hensyn til de relaterede spørgsmål 

vedrørende social retfærdighed. Det vil også behandle de muligheder og udfordringer, der 

ligger i den digitale omstilling – et af de væsentligste fremtidsorienterede emner, der er til 

debat. Panelet vil også beskæftige sig med Europas fremtid på områderne ungdom, 

sport, kultur og uddannelse. 

For yderligere oplysninger om dette panels emner, se: 

Stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse: 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=da 

Ungdom, sport, kultur og uddannelse: 

https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=da 

Digital omstilling: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=da 

 

Panel 2 

Panelet "Europæisk demokrati/værdier, rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed" 

behandler emner vedrørende demokrati såsom valg, medbestemmelse uden for 

valgperioder, opfattet afstand mellem borgerne og deres valgte repræsentanter, 

mediefrihed og desinformation. Panelet behandler også spørgsmål vedrørende 

grundlæggende rettigheder og værdier, retsstatsprincippet og bekæmpelse af enhver form 

for forskelsbehandling. Samtidig beskæftiger panelet sig med EU's indre sikkerhed, f.eks. 

beskyttelse af europæerne mod terrorhandlinger og andre forbrydelser. 

For yderligere oplysninger om dette panels emner, se: 

Europæisk demokrati: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=da 

Værdier, rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=da 
 

Panel 3 

Panelet "Klimaændringer, miljø/sundhed" relaterer sig til virkningerne af 

klimaændringer, miljøspørgsmål og nye sundhedsudfordringer for Den Europæiske Union. 

Disse emner vedrører også EU's mål og strategier såsom landbrug, transport og mobilitet, 

energi og omstilling til nulemissionssamfund, forskning, sundhedssystemer, reaktioner på 

sundhedskriser, forebyggelse og sund livsstil. 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=da
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For yderligere oplysninger om dette panels emner, se: 

Klimaændringer og miljøet: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=da 

Sundhed: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=da 

 

Panel 4 

Panelet "EU i verden/migration" drøfter EU's rolle i verden, herunder mål og strategier for 

EU's sikkerhed, forsvar, handelspolitik, humanitær bistand og udviklingssamarbejde, 

udenrigspolitik, naboskabspolitik og udvidelse af EU. Det relaterer sig også til, hvordan EU 

bør håndtere migration. 

For yderligere oplysninger om dette panels emner, se: 

EU i verden: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=da 

Migration: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=da 

 

Hvad er resultatet af processen, og hvordan vil EU-institutionerne reagere på det? 

Panelerne vil formulere en række anbefalinger, som vil blive drøftet af konferencens 

plenarforsamling. 

En anbefaling kan enten angive, hvordan en ændring opnås (en specifik løsning), eller 

hvilken retning der bør tages for at finde en løsning på problemet (en generel anbefaling). 

Konferencens plenarforsamling vil derefter forelægge sine forslag for konferencens 

bestyrelse. De tre institutioner vil undersøge, hvordan der effektivt kan følges op på det 

endelige resultat af konferencen, hver især inden for deres egne kompetencer og i 

overensstemmelse med EU-traktaterne.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=da
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Hvordan kan panelmedlemmerne bruge den flersprogede digitale 
platform? 

Den flersprogede digitale platform (https://futureu.europa.eu) er det vigtigste centrale 

punkt for idéer og arrangementer i forbindelse med konferencen om Europas 

fremtid. Borgere fra hele Europa kan indsende og drøfte anbefalinger på deres eget sprog 

med automatisk oversættelse. Den vil også blive brugt som et informations- og 

kommunikationsværktøj for deltagere i EU-borgerpanelerne. 

Rum 

På den flersprogede digitale platform finder du to forskellige rum: 

Panelrum 

(kun for deltagere fra dit eget panel) 

Offentligt rum 

(for alle EU-borgere) 

 Eftersom du er blevet inviteret til at 

deltage i et af de fire EU-

borgerpaneler under konferencen om 

Europas fremtid, kan du deltage i et 

rum for det panel, du tilhører. 

Hvis du ønsker at få forbindelse til 

det offentlige rum og se den digitale 

platform som en hvilken som helst 

anden borger fra hele Europa, kan 

du vælge offentlig adgang. 

 
Hvad kan den flersprogede digitale platform tilbyde? 

Den flersprogede digitale platform er til for at hjælpe dig. I panelrummet finder du 

oplysninger om programmet for møderne, input fra eksperter og adgang til nødvendige 

dokumenter til jeres drøftelser. Du får adgang til alle resultaterne af jeres arbejde under 

mødet, og platformen er vores afstemningsværktøj til at træffe afgørelse om 

anbefalingerne ved afslutningen af det tredje møde. Den er også et rum, hvor du ud over 

de direkte udvekslinger i borgerpanelerne kan have kontakt med alle deltagerne, dele dine 

idéer og drøfte dem yderligere. I det offentlige rum kan du interagere med den brede 

offentlighed, høre om arrangementer, der afholdes som led i konferencen om Europas 

fremtid, dele dine idéer og reagere på kommentarer. 

 
Adgang til platformens panelrum 

Gå til konferencens flersprogede digitale platform (https://futureu.europa.eu). 

Klik på "EU-borgerpaneler" i den øverste menulinje. 

➔ For at åbne rummet kun for paneldeltagere: Klik på knappen Borgerpaneler (for 

paneldeltagere), og vælg derefter dit panel. 

➔ For at åbne det offentlige rum: Klik på knappen Borgerpaneler (offentlige). 

 

 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Hvordan logger jeg ind og deltager som paneldeltager? 

 

 

 

For at kunne fremsætte idéer eller bidrage med kommentarer skal du oprette en konto, der 

hedder EU login. 
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Alt digitalt materiale på platformen vil være tilgængeligt på dit eget sprog. 

 

 

Konferencecharter 

 

Chartret er det sæt fælles principper og kriterier, der afspejler EU's værdier, som 

tilrettelæggere af arrangementer skal tilslutte sig, og som konferencens deltagere skal 

overholde. Her er et uddrag: 

 

Jeg vil bidrage til debatter om prioriteterne for vores fælles fremtid sammen med borgere 

med forskellig baggrund, fra alle samfundslag og fra alle dele af EU. 

Som deltager i konferencen forpligter jeg mig til at: 

● respektere vores europæiske værdier, som er beskrevet i artikel 2 i traktaten om 

Den Europæiske Union: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 

demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, 

herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, hvilket er en del af at 

være europæer og vise respekt for andre. Disse værdier er fælles for alle EU's 

medlemslande i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, 

tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. 

 

● bidrage til konferencen med konstruktive og konkrete forslag, respektere andre 

borgeres holdninger og medvirke til at skabe Europas fremtid i samarbejdets ånd. 

 

● undlade at skrive, udbrede eller dele indhold, der er ulovligt, hadefuldt eller 

bevidst falsk eller misvisende. I den forbindelse vil jeg altid henvise til troværdige 

og pålidelige kilder, når jeg deler indhold og information for at underbygge mine 

idéer. 

 

● Min deltagelse i konferencen er frivillig, og jeg vil ikke forsøge at bruge den til at 

fremme nogen kommercielle eller rent private interesser. 

 

Den fulde udgave af chartret findes her:  

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

Formålet med dette afsnit er at præcisere gennemsigtigheden af proces- og 
datastyringsspørgsmålene. 

 
Udvælgelse af deltagere 

Udvælgelsen af de 800 borgere (og 200 borgere som reserve) fandt sted fra maj til august 

2021 og dækkede hele befolkningen (begrænset til EU-borgere). Borgerne blev 

overvejende kontaktet pr. telefon (tilfældig generering af telefonnumre – fastnet- og 

mobilnumre) i flere omgange for at forklare formålet og indhente deres samtykke. Hvis de 

accepterede, modtog de et bemyndigelsesbrev, der præcist forklarede, hvad der 

forventedes af dem, og at de ville få professionel støtte og vejledning under hele 

processen. 

 

Rekrutteringsdata og GDPR 

De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringen, er fornavn, 

efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Alle de personoplysninger, der på 

Europa-Kommissionens vegne indsamles af virksomheden, der står for udvælgelsen, 

Kantar, behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer 

og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Kantar har kun overført deltagernes 

personoplysninger til Europa-Kommissionen, der fungerer som "dataansvarlig". 

Personoplysninger opbevares kun i et tidsrum, der er passende i forhold til den tilsigtede 

og lovlige anvendelse heraf, og i så fald opbevarer vi oplysningerne i højst 12 måneder, 

medmindre andet kræves i henhold til loven. Personoplysninger, der ikke længere er 

nødvendige, vil blive bortskaffet på en måde, der sikrer, at deres fortrolige karakter ikke 

kompromitteres. 

 
Optagelse af møder 

EU-borgerpanelernes plenarmøder lyd- og videooptages. Gruppemøderne vil ikke blive 

optaget på video, men der vil af organisatoriske hensyn blive lavet en lydoptagelse på 

engelsk. Arrangørerne af konferencen om Europas fremtid vil til enhver tid behandle disse 

data meget forsigtigt og i overensstemmelse med alle databeskyttelsesregler. Yderligere 

oplysninger fås ved at kontakte helpdesken. 

 
Fotografi og filmoptagelse 

Generelt vil panelernes plenardrøftelser og ekspertpræsentationer blive livestramet på den 

flersprogede digitale platform og blive offentliggjort, mens paneldeltagernes 

gruppediskussioner (gruppearbejdsmøder) ikke vil være offentligt tilgængelige. 

Under møderne kan du blive filmet og få dit billede taget. Ved at deltage giver borgerne 

deres samtykke og tilladelse til, at Den Europæiske Union har ret til at filme, fotografere og 
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lave lydoptagelser af dig og til, at disse medier anvendes efter konferencearrangørernes 

eget skøn. Borgerne vil få en påmindelse om dette, inden panelet indleder sit arbejde. Du 

fritager arrangørerne for ethvert ansvar i forbindelse med ovenstående. Hvis du ikke 

ønsker at blive filmet eller fotograferet eller ønsker yderligere oplysninger om samtykke til 

optagelse, bedes du kontakte helpdesken (info@futureu.events). 

Du kan blive kontaktet af repræsentanter for medierne med henblik på et interview. For at 

blive interviewet skal du give dit specifikke forudgående samtykke. Du kan altid sige nej. 

Skulle du modtage en sådan anmodning inden møderne, er du velkommen til at kontakte 

helpdesken, hvis du har brug for vejledning (info@futureu.events). 

 

Uacceptabel adfærd 

Hvis du oplever eller bliver opmærksom på uacceptabel adfærd af enhver slags under 

konferencen om Europas fremtid, opfordres du til straks at kontakte helpdesken. 

 

Helpdesk 

Panelernes helpdesk støtter dig og besvarer alle dine spørgsmål på dit eget sprog. Den 

hjælper med dine rejsereservationer, tager stilling til specifikke behov (f.eks. mad, særlig 

støtte) og følger op i realtid. Du vil modtage yderligere oplysninger om alle logistiske 

spørgsmål. Hvis du vil i kontakt med helpdesken, kan du ringe til: +32 460 249 839 eller 

skrive til info@futureu.events. 
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