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Sammanfattande rapport från det nionde mötet i styrelsen  

för konferensen om Europas framtid 

Tisdagen den 5 april 2022 

kl. 11.00-12.30, Europaparlamentet (sal R3.1, hybridmöte) 

Deltagare: se deltagarförteckningen i bilagan 

Sammanfattning 
 
Styrelsen för konferensen om Europas framtid höll sitt nionde möte den 5 april 2022 i 
hybridformat. Mötet leddes gemensamt av Europaparlamentarikern Guy VERHOFSTADT, 
Frankrikes statssekreterare med ansvar för Europafrågor Clément BEAUNE och 
kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi Dubravka ŠUICA. 
 
Styrelsen godkände dagordningen för konferensens plenarförsamling den 8–9 april.  
 
Styrelsen godkände konferensens reviderade sammanträdeskalender med ytterligare ett 
möte i konferensens plenarförsamling den 29–30 april. Den bekräftade också att ett 
”återkopplingsevenemang” för medborgare med deltagande av Europaparlamentet, rådet 
och EU-kommissionen kommer att äga rum hösten 2022.   
 
Medordförandena klargjorde slutligen konferensens förlopp för styrelsen, både före den 9 maj 
(angående att omsätta medborgarpanelernas rekommendationer till förslag från 
plenarförsamlingen, särskilt vad gäller arbetsgruppernas roll och sättet att bedöma om det 
föreligger samförstånd i plenarförsamlingen) och efter den 9 maj (angående EU-
institutionernas uppföljning av konferensens slutresultat, var och en inom sitt 
behörighetsområde och i enlighet med fördragen). 
 

1. Godkännande av förslaget till dagordning för plenarförsamlingen den 8–9 april 2022 

Dubravka Šuica (medordförande) ansvarade för denna punkt på dagordningen. Hon betonade 
att det helt fysiska mötet i plenarförsamlingen bör ge uttryck för ett stort engagemang från 
beslutsfattarnas sida genom att säkra en ökad närvaro i kammaren. På begäran av en av 
arbetsgruppsordförandena klargjordes att fler möten med arbetsgrupperna skulle kunna äga 
rum i sällsynta undantagsfall om ordföranden och talespersonen beslutar det.  
 
Det tillkännagavs att ordningsföljden för debatterna under plenarförsamlingen skulle skickas 
ut omedelbart efter styrelsemötet. 
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Slutsats: 

Styrelsen godkände dagordningen för konferensens plenarförsamling den 8–9 april. 

 
2. Godkännande av konferensens reviderade sammanträdeskalender 

Guy Verhofstadt (medordförande) ansvarade för denna punkt på dagordningen och 
meddelade att ytterligare ett möte med konferensens plenarförsamling den 29–30 april nu 
finns i sammanträdeskalendern. Detta möte i plenarförsamlingen är avsett att innefatta 
möten i de olika företrädargrupperna för att bedöma utkasten till förslag, och 
plenarsammanträden för att bedöma om samförstånd föreligger om förslagen.  

Ordföranden tog också upp det avslutande politiska evenemanget den 9 maj, där 
medordförandena kommer att överlämna konferensens slutrapport till de tre institutionernas 
ordförande. Guy Verhofstadt sade att han förväntar sig att de tre ordförandena lägger fram 
en gemensam förklaring. 

Ordföranden förklarade att det ännu inte finns något exakt datum för 
återkopplingsevenemanget, där de tre institutionerna ska återkoppla till medborgarna om 
uppföljningen, men att det är planerat till hösten 2022.  

Dubravka Šuica (medordförande) sade att detta återkopplingsevenemang har funnits i 
kalendern från början och betonade dess betydelse och syfte, dvs. att informera 
medborgarna om uppföljningen av konferensen och om institutionernas åtaganden i detta 
avseende. Hon förklarade vidare att mötet i konferensens plenarförsamling den 29–30 april 
kommer att vara viktigt för att nå samförstånd om förslagen. 

Vid den följande diskussionen med ledamöterna och observatörerna i styrelsen framkom 
följande:  

• Flera ledamöter påpekade, vissa i tämligen starka ordalag, att det inte hade hållits 
något styrelsemöte sedan december 2021. 

• Programmet för avslutningsevenemanget den 9 maj och närmare detaljer om detta 
evenemang diskuterades. 

• Vikten av att se till att mötena i konferensens plenarförsamling är intressanta för alla 
ledamöter togs upp. Det bör stå klart att ledamöternas bidrag har ett mervärde för att 
säkra deras deltagande. 

• Behovet av ett ytterligare styrelsemöte mellan det sista mötet i konferensens 
plenarförsamling och avslutningsevenemanget betonades. 

• Vikten av att de tre institutionerna återkopplar till medborgarna i slutet av året 
bekräftades. 

• På begäran av en styrelseledamot enades man om att förtydliga hänvisningen till 
återkopplingsevenemanget i kalendern som en återkoppling till medborgarna från de 
tre institutionerna om konferensens resultat. 



Summary report 05.04.2022 

 

3 
 

Ordföranden bekräftade också att det skulle hållas ytterligare två styrelsemöten, ett före 
konferensens sista plenarförsamling och ett före avslutningsevenemanget den 9 maj.  

Clément Beaune (medordförande) upprepade att detaljerna för evenemanget den 9 maj 
håller på att diskuteras av Europaparlamentet, EU-kommissionen och rådet och att styrelsen 
kommer att informeras senare. De tre ordförandenas bidrag och inlägg vid detta tillfälle ska 
fortfarande fastställas. Han samtyckte till att återkomma till styrelsen i denna fråga före 
avslutningsevenemanget och bekräftade sitt stöd för ett evenemang med återkoppling från 
institutionerna under hösten. 

Slutsats:  

Styrelsen godkände konferensens reviderade sammanträdeskalender med ytterligare ett 
möte i konferensens plenarförsamling den 29–30 april. Den bekräftade också att ett 
”återkopplingsevenemang” för medborgare med deltagande av Europaparlamentet, rådet 
och EU-kommissionen kommer att äga rum hösten 2022.   

 

3. Från medborgarnas rekommendationer till plenarförsamlingens förslag: 
lägesrapport 

Clément Beaune (medordförande) ansvarade för denna punkt på dagordningen. Mot 
bakgrund av de centrala metodologiska principer som medordförandena för konferensen 
enats om och diskussionerna om detta i rådet, påminde han om att medborgarpanelernas 
rekommendationer ligger till grund för plenarförsamlingens slutliga förslag och att 
arbetsgrupperna bör tillämpa en enhetlig metod i sitt arbete. Han betonade sedan att det står 
alla plenarförsamlingens företrädargrupper fritt att besluta hur de ska fastställa sin 
ståndpunkt om förslagen under plenarförsamlingen den 29–30 april. Rådet kommer å sin sida 
inte att ägna sig åt någon form av prioritering av förslagen eller uttala sig om förslagens 
sakinnehåll, utan kommer att fokusera på förslagens huvudteman och genomförbarhet. 
Däremot, betonade han, kan medborgarna prioritera eller rangordna förslagen och samtycka 
till eller invända mot förslagen.  

Ordföranden framhöll dessutom att en tydlig åtskillnad måste göras mellan fasen före 
respektive efter den 9 maj. Det är först efter den 9 maj som EU-institutionerna faktiskt kan 
engagera sig och följa upp förslagen, i enlighet med fördragen och sina egna interna 
förfaranden. Han underströk slutligen att en regelbunden uppföljning av konferensen 
kommer att behövas för att informera medborgarna om vad som har hänt med deras 
rekommendationer.  

De efterföljande diskussionerna:  

• Det uttrycktes tvivel om arbetsgruppernas roll när det gäller att omvandla 
medborgarpanelernas rekommendationer till utkast till förslag från 
plenarförsamlingen. Det fanns farhågor om att deras handlingsutrymme var alltför 
begränsat. 

• Förtydliganden begärdes om hur man uppnår samförstånd om förslagen, särskilt 
när det gäller hur företrädargrupperna kan uttrycka sitt stöd för eller motstånd 
mot ett konkret förslag. Vissa begärde också att det formella samförståndet 
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skulle omfatta fler än de fyra företrädargrupper som anges i konferensens 
arbetsordning. 

• Det uttrycktes farhågor om att styrelsen skulle behöva fatta beslut om förslagens 
innehåll, eftersom plenarförsamlingen erbjuder mer offentlighet och insyn. 

• En fråga togs upp om medborgarnas förväntningar när det gäller deras inflytande 
på EU:s institutionella struktur som en del av konferensen, vilket beskrevs som 
något som EU-institutionerna i sista hand beslutar om. 

Som svar på inläggen från styrelseledamöterna lämnade medordförandena sedan 
klargöranden om den metod och process som överenskommits.  

Dubravka Šuica (medordförande) påminde om att den metod som medordförandena 
föreslagit tillgodosåg begäran från styrelsens ledamöter och observatörer om att få tydlig 
vägledning om konferensens slutfas och en standardram för plenarförsamlingen och dess 
arbetsgrupper. Hon påminde också om att arbetsgrupperna ursprungligen inte fanns med i 
den gemensamma förklaringen utan hade inrättats för att underlätta plenarförsamlingens 
arbete, eftersom plenarförsamlingens sammansättning inte var så effektiv som ursprungligen 
var tänkt. Hon förklarade hur det gemensamma sekretariatet tagit fram arbetsdokumenten 
som ett standardverktyg för alla arbetsgrupper, vilket har gett dem möjlighet att gå vidare i 
arbetet och utarbeta utkast till förslag på ett sätt som garanterar en fortsatt stark koppling till 
medborgarnas rekommendationer. Hon påminde om att det i början fanns vissa problem med 
olika tillvägagångssätt i vissa av arbetsgrupperna, men att det nu är mycket enhetligare och 
att systemet faktiskt fungerar. Hon uppmanade till att inte ändra systemet nu utan att låta 
arbetsgruppernas ordförande och talespersoner slutföra sitt arbete.  

Dubravka Šuica betonade att arbetsgrupperna även om de baserar sitt arbete på 
medborgarpanelernas rekommendationer och synpunkterna från den flerspråkiga digitala 
plattformen kan lägga till inslag i den mån arbetsgruppernas ordförande och talespersoner 
anser att det råder samförstånd om det.   

Guy Verhofstadt (medordförande) tillade att alla förslag skulle läggas fram vid 
plenarförsamlingen den 8–9 april för att fastställa om det finns några invändningar mot dem. 
Om ingen av de fyra företrädargrupperna invänder mot ett visst förslag innebär det att 
samförstånd har nåtts om det. Styrelsen kommer därefter att behandla eventuella 
invändningar och återkomma till dem vid plenarförsamlingens sista möte den 29–30 april på 
ett helt öppet sätt.  

Han betonade vidare att processen att omsätta rekommendationer till förslag inte är en fråga 
om att ”klippa och klistra” och att det i artikel 17 i arbetsordningen anges att förslaget ska 
härröra från ”rekommendationerna från de nationella och europeiska medborgarpanelerna 
och synpunkterna från den flerspråkiga digitala plattformen, grupperade efter teman”. 

Clément Beaune (medordförande) kompletterade det ovanstående och betonade att 
arbetsgrupperna har en betydande roll i processen, som består i att omsätta medborgarnas 
rekommendationer till konkreta och operativa förslag. Han noterade att varje  
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företrädargrupp i plenarförsamlingen kommer att uttrycka sin ståndpunkt om förslagen på 
det sätt som den anser lämpligast. När det gäller rådet kommer det inte att formulera någon 
ståndpunkt om innehållet i förslagen, men kommer inte heller motsätta sig något förslag i 
den mån det grundar sig på rekommendationerna från medborgarpanelerna. Om någon av 
de fyra företrädargrupperna inte invänder mot ett förslag kommer detta förslag att ingå i 
slutrapporten. Slutligen påminde medordföranden om att konferensen inte är ett 
beslutsfattande organ. Beslutsfattandet kommer att inledas först efter den 9 maj, då varje 
EU-institution kommer att agera inom sitt behörighetsområde och i enlighet med fördragen. 

 

Slutsats:  

Medordförandena klargjorde slutligen konferensens förlopp för styrelsen, både före den 
9 maj (angående att omsätta medborgarpanelernas rekommendationer till förslag från 
plenarförsamlingen, särskilt vad gäller arbetsgruppernas roll och sättet att bedöma 
samförstånd i plenarförsamlingen) och efter den 9 maj (angående EU-institutionernas 
uppföljning av konferensens slutresultat, var och en inom sitt behörighetsområde och i 
enlighet med fördragen).   

 

Nästa möte:  

Styrelsen enades om att träffas igen inför konferensens plenarförsamling den 29–30 april 
och därefter på nytt inför evenemanget den 9 maj. 

 

Kontakt: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek och Matteo Riceputi, medlemmar av det 
gemensamma sekretariatet. 
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STYRELSEMÖTE FÖR KONFERENSEN OM EUROPAS FRAMTID 

den 5 april kl. 11.00 – 12.30, Europaparlamentet (sal R3.1, hybridmöte) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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Minister for EU Affairs 
OBSERVER Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 
OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 

Director general for EU affairs 
OBSERVER 

COSAC 
David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


