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Sammenfattende rapport af niende møde i bestyrelsen  

for konferencen om Europas fremtid 

Tirsdag den 5. april 2022 

kl. 11.00-12.30, Europa-Parlamentets hjemsted (lokale R3.1, hybridmøde) 

Deltagere: Se deltagerlisten i bilaget. 

Resumé og konklusioner: 
 
Bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid holdt sit niende møde den 5. april 2022 i 
hybridformat. Mødet blev ledet i fællesskab af medlem af Europa-Parlamentet Guy 
VERHOFSTADT, den franske statssekretær for EU-anliggender, Clément BEAUNE, og 
Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi, Dubravka ŠUICA. 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen for konferencens plenarforsamling den 8.-9. april.  
 
Bestyrelsen godkendte konferencens reviderede kalender, herunder konferencens ekstra 
plenarforsamling den 29.-30. april. Den bekræftede også, at der vil blive afholdt et 
"borgerfeedbackarrangement" med deltagelse af Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Europa-
Kommissionen i efteråret 2022.   
 
Formændene kom til sidst med præciseringer til bestyrelsen om processen i forbindelse med 
konferencen, både før den 9. maj (med hensyn til udmøntningen af borgerpanelernes 
anbefalinger i plenarforslag, navnlig vedrørende arbejdsgruppernes rolle og den måde, 
hvorpå konsensus ville blive vurderet på plenarforsamlingen) og efter den 9. maj (med hensyn 
til EU-institutionernes opfølgning på det endelige resultat af konferencen inden for deres 
respektive kompetenceområder og i overensstemmelse med traktaterne). 
 

1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden for plenarforsamlingen den 8.-9. april 
2022 

Dubravka Šuica (formand) ledede dette punkt på dagsordenen. Hun understregede, at 
plenarforsamlingen i udelukkende fysisk format burde afspejle et højt engagement fra 
beslutningstagernes side, idet der sikres større fremmøde i mødesalen. Efter anmodning fra 
en af formændene for arbejdsgrupperne blev det præciseret, at der helt undtagelsesvis kunne 
afholdes flere møder i arbejdsgrupperne, hvis formanden og talspersonen besluttede det.  
 
Det blev meddelt, at rækkefølgen af debatterne på plenarforsamlingen ville blive meddelt 
umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 



Sammenfattende rapport 5.4.2022 

 

2 
 

Konklusion: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for konferencens plenarforsamling den 8.-9. april. 

 
2. Godkendelse af konferencens reviderede kalender 

Guy Verhofstadt (formand) ledede dette punkt på dagsordenen og oplyste, at kalenderen nu 
omfatter konferencens ekstra plenarforsamling den 29. og 30. april. Denne plenarforsamling 
skal efter planen omfatte møder for komponenterne med henblik på at vurdere udkastene til 
forslag og plenarmøder med henblik at vurdere konsensus om forslagene.  

Formanden kom også ind på det afsluttende politiske arrangement den 9. maj, hvor de tre 
institutioners formænd vil få forelagt den endelige rapport om konferencen af konferencens 
formænd. Guy Verhofstadt sagde, at han forventede, at de tre institutioners formænd ville 
fremsætte en fælles erklæring. 

Formanden forklarede, at der endnu ikke var fastsat en dato for det feedbackarrangement, 
hvor de tre institutioner skal give borgerne feedback om opfølgningen, men at det var planlagt 
til efteråret 2022.  

Dubravka Šuica (formand) sagde, at dette feedbackarrangement havde været planlagt helt 
siden begyndelsen, og fremhævede dets betydning og formål, som var at informere borgerne 
om opfølgningen af konferencen og om institutionernes engagement i denne henseende. Hun 
forklarede endvidere, at konferencens plenarforsamling den 29. og 30. april vil være vigtig for 
at opnå konsensus om forslagene. 

Følgende synspunkter blev fremsat under den efterfølgende drøftelse med medlemmerne af 
og observatørerne i bestyrelsen:  

• Flere medlemmer fremsatte kommentarer, herunder nogle ret skarpe kommentarer, 
om det faktum, at der ikke havde været holdt noget bestyrelsesmøde siden december 
2021. 

• Det potentielle program for og yderligere oplysninger vedrørende det afsluttende 
arrangement den 9. maj blev drøftet. 

• Det blev påpeget, at det er vigtigt at sikre, at det er attraktivt for alle medlemmer at 
deltage i konferencens plenarmøder. Det bør være klart, at medlemmernes bidrag har 
en merværdi for bl.a. at sikre deres deltagelse. 

• Behovet for endnu et bestyrelsesmøde i tidsrummet mellem konferencens sidste 
plenarforsamling og det afsluttende arrangement blev understreget. 

• Det blev bekræftet, at det er vigtigt, at de tre institutioner giver feedback til borgerne 
sidst på året. 

• På anmodning af et af bestyrelsesmedlemmerne blev det aftalt at præcisere 
henvisningen til feedbackarrangementet i kalenderen som feedback til borgerne fra 
de tre institutioner om resultatet af konferencen. 
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Formanden bekræftede også, at der vil blive afholdt yderligere to bestyrelsesmøder, dvs. før 
konferencens sidste plenarforsamling og før det afsluttende arrangement den 9. maj.  

Clément Beaune (formand) gentog, at detaljerne vedrørende arrangementet den 9. maj i 
øjeblikket drøftes af Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet, og at bestyrelsen vil blive 
underrettet om disse detaljer senere. De tre formænds bidrag og indlæg ved denne lejlighed 
er endnu ikke fastlagt. Han lovede at vende tilbage til bestyrelsen om dette spørgsmål inden 
det afsluttende arrangement og bekræftede sin støtte til et arrangement med feedback fra 
institutionerne i efteråret. 

Konklusion:  

Bestyrelsen godkendte konferencens reviderede kalender, herunder konferencens ekstra 
plenarforsamling den 29.-30. april. Den bekræftede også, at der vil blive afholdt et 
"borgerfeedbackarrangement" med deltagelse af Europa-Parlamentet, EU-Rådet og 
Europa-Kommissionen i efteråret 2022.   

 

3. Fra borgeranbefalinger til plenarforslag: status 

Clément Beaune (formand) ledede dette punkt på dagsordenen. I lyset af de centrale 
metodologiske principper, som konferencens formænd er blevet enige om, og de dertil 
hørende drøftelser i Rådet mindede han om, at borgerpanelernes anbefalinger udgør 
grundlaget for plenarforsamlingens endelige forslag, og at arbejdsgrupperne bør anvende en 
ensartet metode, når de udfører deres arbejde. Han understregede derefter, at det står alle 
plenarforsamlingens komponenter frit for at beslutte, hvordan de fastlægger deres holdning 
til forslagene på plenarforsamlingen den 29.-30. april. Rådet vil på sin side ikke foretage nogen 
form for prioritering af forslagene eller udtale sig om forslagenes indhold, men snarere 
fokusere på forslagenes hovedtemaer og gennemførlighed. Omvendt understregede han, at 
borgerne kunne foretage en prioritering/rangordning og ville give udtryk for deres tilslutning 
til eller uenighed med forslagene.  

Desuden understregede formanden, at der skulle skelnes klart mellem fasen før den 9. maj 
og fasen efter den 9. maj. Først efter den 9. maj vil EU-institutionerne reelt kunne engagere 
sig og følge op på forslagene i overensstemmelse med traktaterne og deres egne interne 
procedurer. Endelig understregede han, at der vil være behov for en løbende opfølgning på 
konferencen med henblik på at informere borgerne om, hvad der er sket med deres 
anbefalinger.  

Under den efterfølgende drøftelse  

• blev der blev rejst tvivl om arbejdsgruppernes rolle med hensyn til udmøntningen 
af borgernes anbefalinger i udkast til plenarforslag, og der blev udtrykt bekymring 
for, at deres manøvremargen var for snæver 

• blev der bedt om præciseringer vedrørende opnåelse af konsensus om forslagene, 
navnlig med hensyn til hvordan komponenterne kan udtrykke deres støtte til eller 
modstand mod konkrete forslag. Nogle opfordrede også til, at den formelle 
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konsensus skulle omfatte mere end de fire komponenter, der er nævnt i 
konferencens forretningsorden 

• blev der udtrykt bekymring for, at bestyrelsen skulle træffe afgørelser om 
forslagenes indhold, i det omfang plenarforsamlingen sikrer en højere grad af 
offentlighed og gennemsigtighed 

• blev der rejst et spørgsmål om borgernes forventninger til deres indflydelse som 
led i konferencen på EU's institutionelle struktur, der var beskrevet som noget, der 
i den sidste ende besluttes af EU-institutionerne. 

Formændene kom derefter med præciseringer vedrørende den aftalte metode og proces som 
svar på indlæggene fra bestyrelsesmedlemmerne.  

Dubravka Šuica (formand) mindede om, at den metode, som formændene havde foreslået, 
imødekommer anmodningen fra medlemmerne af og observatørerne i bestyrelsen om at få 
klare retningslinjer for konferencens slutfase og en standardramme for plenarforsamlingen 
og dens arbejdsgrupper. Hun mindede om, at arbejdsgrupperne oprindeligt ikke var planlagt 
i den fælles erklæring, men at de var blevet nedsat for at lette plenarforsamlingens arbejde, 
fordi denne ikke var sammensat lige så enkelt som oprindeligt planlagt. Hun forklarede, 
hvordan det fælles sekretariat havde udviklet skemaerne som et standardværktøj til alle 
arbejdsgrupperne, hvilket har gjort det muligt for dem alle at gøre fremskridt og udarbejde 
udkast til forslag på en måde, der har sikret, at der fortsat er en stærk forbindelse til borgernes 
anbefalinger. Hun mindede om, at der i begyndelsen havde været problemer med forskellige 
tilgange i nogle af arbejdsgrupperne, men at der nu er langt større ensartethed, og at 
systemet faktisk fungerer. Hun opfordrede til ikke at ændre systemet nu, men at lade 
arbejdsgruppernes formænd og talspersoner afslutte deres arbejde.  

Formand Dubravka Šuica understregede, at selv om arbejdsgrupperne i deres arbejde tager 
udgangspunkt i borgerpanelernes anbefalinger samt input fra den flersprogede digitale 
platform, kan de også tilføje elementer dertil, hvis arbejdsgruppernes formænd og 
talspersoner finder dem konsensuelle.   

Guy Verhofstadt (formand) tilføjede, at alle forslag ville blive forelagt plenarforsamlingen den 
8.-9. april for at afgøre, om der var indvendinger mod dem. Hvis ingen af de fire komponenter 
gjorde indvendinger mod et bestemt forslag, ville det betyde, at der var opnået konsensus 
om det. I tilfælde af indvendinger ville bestyrelsen efterfølgende behandle disse og vende 
tilbage til dem på den sidste plenarforsamling den 29.-30. april på en fuldstændig 
gennemsigtig måde.  

Han understregede endvidere, at processen med at udmønte anbefalinger i forslag ikke var 
et spørgsmål om blot at "kopiere og indsætte", og at det i artikel 17 i forretningsordenen var 
fastsat, at forslaget skal hidrøre fra "anbefalingerne fra de nationale borgerpaneler og EU-
borgerpanelerne og det input, der er indsamlet fra den flersprogede digitale platform, 
grupperet efter temaer". 

Clément Beaune (formand) supplerede ovenstående og understregede, at arbejdsgrupperne 
spiller en væsentlig rolle i processen, som består i at udmønte borgernes anbefalinger i 
konkrete og operationelle forslag. Han bemærkede, at de enkelte komponenter af 
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plenarforsamlingen ville tilkendegive deres holdning til forslagene på den måde, som de fandt 
mest hensigtsmæssig. For så vidt angår Rådet vil det ikke tilkendegive nogen holdning til 
forslagenes indhold, men heller ikke modsætte sig nogen af dem, for så vidt som de er baseret 
på anbefalingerne fra borgerpanelerne. Overordnet set vil et forslag indgå i den endelige 
rapport, hvis ingen af de fire komponenter gør indvendinger mod det. Endelig mindede 
formanden om, at konferencen ikke er et beslutningstagende organ. Beslutningstagningen 
begynder først efter den 9. maj, hvor de enkelte EU-institutioner handler inden for deres 
respektive kompetenceområder og i overensstemmelse med traktaterne. 

 

Konklusion:  

Formændene kom til sidst med præciseringer til bestyrelsen om processen i forbindelse med 
konferencen, både før den 9. maj (med hensyn til udmøntningen af borgerpanelernes 
anbefalinger i plenarforslag, navnlig vedrørende arbejdsgruppernes rolle og den måde, 
hvorpå konsensus ville blive vurderet på plenarforsamlingen) og efter den 9. maj (med 
hensyn til EU-institutionernes opfølgning på det endelige resultat af konferencen inden for 
deres respektive kompetenceområder og i overensstemmelse med traktaterne).   

 

Næste møde:  

Bestyrelsen besluttede at mødes igen forud for konferencens plenarforsamling den 29.-30. 
april og igen forud for arrangementet den 9. maj. 

 

Kontakt: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek og Matteo Riceputi, medlemmer af det fælles 
sekretariat. 
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MØDE I BESTYRELSEN FOR KONFERENCEN OM EUROPAS FREMTID 

Den 5. april 2022, kl. 11.00-12.30, Europa-Parlamentets hjemsted (lokale R3.1, 
hybridmøde) 

  
DELTAGERLISTE 

 
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 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

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 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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 

 


