
De europeiska medborgarpanelerna – frågor och svar

1. Vad är de europeiska medborgarpanelerna?

De europeiska medborgarpanelerna är ett centralt inslag i konferensen om Europas
framtid.  De  anordnas  av  Europaparlamentet,  rådet  och  EU-kommissionen,  som
tillsammans åtog sig att göra det i den gemensamma förklaringen om konferensen1.
Det kommer att finnas fyra paneler där EU-medborgare kan diskutera hur de vill att
EU:s  framtid  ska  se  ut.  800  slumpmässigt  utvalda  EU-medborgare  som  är
representativa för unionens sociala och geografiska mångfald kommer att delta i en
överläggningsprocess under tre möten där de tillsammans bidrar till att forma EU:s
framtid. Panelerna kommer att diskutera bidrag som kommit in till konferensen och ta
fram rekommendationer som ska presenteras för konferensens plenarförsamling för
att senare följas upp av EU-institutionerna.

2. Vad är en överläggningsprocess?

En överläggningsprocess innebär  att  en  grupp  slumpmässigt  utvalda medborgare
sammanträder under flera dagar på begäran av en offentlig myndighet för att ge ett
gemensamt svar på en fråga av allmänt intresse. En sådan grupp (som kan kallas
t.ex. medborgarförsamling, medborgarjury eller medborgarpanel) ska ha tillgång till
grupparbetsmetoder och information och få tillräckligt med tid för att diskutera den
fråga som ställts. Det här formatet används allt oftare runtom i världen.

3. Hur många europeiska medborgarpaneler blir det, när och var ska de samlas 
och vad ska de diskutera? 

Det kommer att finnas fyra europeiska medborgarpaneler som var och en håller tre
stycken tredagarsmöten, varav två fysiska möten om hälsosituationen tillåter det. 

Det  första  mötet  är  ett  fysiskt  möte  i  Europaparlamentets  lokaler  i  Strasbourg.
Panelernas andra möte hålls på distans under en helg. Det tredje mötet hålls på plats
vid  följande  lärosäten:  Institute  of  International  and  European  Affairs  i  Dublin,
European University Institute i Florens, College of Europe i Natolin (Warszawa) och
European Institute for Public Administration i Maastricht. 

Alla möten kommer att äga rum under hösten 2021 och våren 2022.

Diskussionsämnena för de olika panelerna grundar sig på temana för den 
flerspråkiga digitala plattformen och grupperas enligt följande:

 starkare ekonomi, social rättvisa, jobb och utbildning, ungdom, kultur, sport 
och digital omställning 

1 https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/24/SV_-_GEMENSAM_FO%CC
%88RKLARING_OM_KONFERENSEN_OM_EUROPAS_FRAMTID.pdf. 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/24/SV_-_GEMENSAM_FO%CC%88RKLARING_OM_KONFERENSEN_OM_EUROPAS_FRAMTID.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/24/SV_-_GEMENSAM_FO%CC%88RKLARING_OM_KONFERENSEN_OM_EUROPAS_FRAMTID.pdf
https://futureu.europa.eu/


 EU:s demokrati, värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet 

 klimatförändringar, miljö och hälsa 

 EU i världen och migration.

4. Vilka deltar i de europeiska medborgarpanelerna och hur har de valts ut? 

De europeiska  medborgarpanelerna  består  av  800  EU-medborgare  –  200  i  varje
panel.  Antalet  deltagare  är  tänkt  att  skapa både mångfald (som ökar  ju  fler  som
deltar) och en smidig överläggningsprocess. Deltagarna är slumpmässigt utvalda EU-
medborgare  som  är  representativa  för  EU:s  sociala  mångfald.  Olika  grupper
representeras utifrån fem kriterier: geografiskt ursprung (nationalitet och stads- eller
landsbygdsursprung),  socioekonomisk  bakgrund,  utbildningsnivå,  kön  och  ålder.
Urvalet  bygger på en trovärdig metod som syftar  till  att  skapa mångfald och som
stöds  av  lärdomar  från  tidigare  medborgarförsamlingar  på  lokal,  nationell  och
europeisk  nivå.  En  tredjedel  av  varje  panel  är  ungdomar  mellan  16  och  25  år.
Fördelningen mellan medlemsländerna beräknas enligt samma princip om degressiv
proportionalitet  som  tillämpas  på  Europaparlamentets  sammansättning.  Urvalet
gjordes  mellan  maj  och  augusti  2021  och  omfattade  alla  EU-medborgare.  Man
kontaktade  medborgarna  främst  per  telefon  (slumpmässig  generering  av
telefonnummer – fasta och mobila) i flera omgångar för att förklara syftet och få deras
samtycke. De personer som gav sitt samtycke fick ett brev där det förklarades exakt
vad  som  förväntas  av  dem.  De  kommer  också  att  få  professionellt  stöd  och
vägledning under hela processen. 

5. Hur ser man till att de utvalda personerna faktiskt deltar? 

De utvalda deltagarna i de europeiska medborgarpanelerna uppmanas att åta sig att
delta vid alla mötena. Eftersom det är ett viktigt uppdrag som kräver att deltagarna
bidrar  med sin tid  och sitt  engagemang får  de ersättning.  Alla  möten hålls  under
helger för att göra det så enkelt som möjligt för deltagarna att vara med. 

6. Vad ska panelerna åstadkomma och hur hänger det ihop med resten av 
konferensen? 

De  europeiska  medborgarpanelerna  ska  ta  fram  egna  gemensamt  utformade
rekommendationer  som  ska  ingå  i  konferensens  övergripande  överläggningar,
särskilt  vid  plenarmötena,  och  i  slutändan  i  rapporten  om  konferensens  slutliga
resultat.

Varje  panel  väljer  20  representanter  som presenterar  de  rekommendationer  som
panelen  har  antagit  och  diskuterar  dem  med  de  andra  representanterna  under
plenarmötet. De två första panelerna kommer att presentera resultatet av sitt arbete



vid konferensens plenarmöte i december 2021, och de två andra i januari 2022. Vid
plenarmötet  kommer  rekommendationerna  från  de  nationella  och  europeiska
medborgarpanelerna – som delas in i teman – att kunna diskuteras förbehållslöst och
utan att  diskussionen begränsas till  politiska områden som fastställts  på förhand.
Plenarförsamlingen lämnar därefter sina förslag till styrelsen, som i sin tur utarbetar
en  rapport  i  fullt  samarbete  med  och  med  full  insyn  från  plenarförsamlingen.
Rapporten kommer att publiceras på den flerspråkiga digitala plattformen.

7. Hur går överläggningsprocessen till? 

Man använder en tydlig metod och en överläggningsprocess som bygger på lärdomar
från ett stort antal tidigare medborgarförsamlingar och på synpunkter från experter,
mötesledare  och  faktagranskare.  Metoden  har  utformats  för  att  ge  alla  deltagare
möjlighet att komma till tals och påverka diskussionens riktning.

Arbetet  sker  i  tre  faser.  Under  det  första  mötet  (”fastställande av  dagordningen”)
bestämmer medborgarna själva, utifrån sin vision för EU, vilka frågor inom panelens
huvudteman som ska diskuteras. Deltagarna väljer ut de frågor som de tillsammans
vill fördjupa sig i och ta fram rekommendationer om till EU. Under den andra fasen
(”tematisk fördjupning”) diskuterar deltagarna dessa frågor. Detta arbete påbörjas vid
det andra mötet, och vid det tredje mötet fastställer panelen sina rekommendationer.

När de slutliga rekommendationerna har lämnats till  plenarförsamlingen inleds den
sista fasen (återkopplingsevenemanget), som innebär att deltagarna följer upp den
återkoppling de har fått på sina rekommendationer. 

Panelernas  möten  innehåller  dels  gemensamma  delar  där  det  hålls  allmänna
presentationer och diskussioner med alla deltagare, dels delar i mindre grupper där
man fokuserar på särskilda aspekter eller frågor. Varje panel har 15 arbetsgrupper.  

De  europeiska  medborgarpanelerna  kommer  också  att  få  ta  del  av  eventuella
rekommendationer från de nationella medborgarpanelerna.

8. Vilka språk används på panelernas möten? 

För  att  skapa  så stor  mångfald  som möjligt  under  överläggningen  är  panelernas
möten flerspråkiga (24 officiella EU-språk under panelens gemensamma möten och
minst  fyra  språk  i  varje  mindre  gruppmöte  så  att  alla  officiella  EU-språk  finns
representerade).

9. Vilken roll har de externa experterna? 



Under överläggningarna har deltagarna tillgång till informationsresurser och expertis.
Under det första mötet i respektive panel finns det experter på plats för att presentera
ämnet. Deltagarna får också en lista med experter och berörda parter som de kan
välja bland beroende på vilka frågor de väljer att diskutera och vilka behov de har. 

10. Vilken roll har observatörerna? 

De europeiska medborgarpanelerna är en demokratisk innovation som väntas vara
av stort intresse för forskare. Under panelernas möten kan forskare vara med och
observera, under förutsättning att de följer vissa regler och respekterar deltagarnas
arbete och integritet. När så är möjligt kan de efter överenskommelse också intervjua
deltagarna för forskningsändamål.

11. Är överläggningarna öppna för allmänheten?

De europeiska medborgarpanelernas plenarmöten direktsänds online. Dokumenten
från  diskussionerna  och  överläggningarna  kommer  att  göras  tillgängliga  på  den
flerspråkiga plattformen https://futureu.europa.eu. För att värna deltagarnas möjlighet
att  diskutera  fritt  under  arbetet  med  att  ta  fram  rekommendationer  kommer
överläggningarna i de olika arbetsgrupperna inte att direktsändas. 

https://futureu.europa.eu/

