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1. Indledning ved formanden 

 

Formand Věra JOUROVÁ bød alle deltagere i dette sidste møde i arbejdsgruppen velkommen og 
understregede, at målet ville være at nå til foreløbig enighed om udkastene til forslag. Hun bad deltagerne 

om at fokusere deres indlæg på væsentlige spørgsmål, hvor de var stærkt uenige eller ønskede at rejse et 

vigtigt punkt, samtidig med at hun præciserede, at mødet ikke havde til formål at indgå specifikke 

formuleringer. 

 

Formand JOUROVÁ forklarede, at hun sammen med arbejdsgruppens talsmænd og med bistand fra det 

fælles sekretariat efter mødet ville arbejde med det endelige udkast til forslag, der skulle forelægges for 

plenarforsamlingen. Hun understregede, at målet ville være at nå til enighed om så mange forslag som 

muligt, og hvis der var en klar indsigelse, ville spørgsmålet blive rejst over for bestyrelsen for konferencen 

om Europas fremtid. Under alle omstændigheder bør borgernes anbefalinger fortsat være hovedgrundlaget 

for forslagene. 

 

Endelig mindede formanden om de næste skridt i processen med det seneste plenarmøde den 29.-30. april 

og det afsluttende arrangement den 9. maj. 

 

 

2. Indlæg ved talsmændene 

 

Arbejdsgruppens talsmænd redegjorde for de seneste ændringer af udkastene til forslag og understregede, at 

strukturen er bevaret, men at der var foretaget vigtige ændringer for at sikre forslag, som er mere konkrete, 

og som holder sig tæt på borgernes anbefalinger. De understregede også, at det var vigtigt, at forslagene 

ikke blev taget ud af konteksten, og at dette sidste møde skulle tjene til at lægge en sidste hånd på 

ordlyden. 

 

 

3. Drøftelse af de reviderede udkast til forslag, som de fremgår af bilaget, med henblik på forelæggelse af 

reviderede udkast på plenarforsamlingen den 8.-9. april 2022 

 

Under debatten behandlede arbejdsgruppen indgående det første forslag. Deltagerne drøftede udeladelsen 

af en henvisning til en økonomisk cost-benefit-analyse i tilfælde af udvidelse – med en debat om 



 

 

betydningen af den tilsvarende anbefaling fra de nederlandske borgere. Andre bidrag vedrørte bl.a.: 

oprettelse af EU-forbindelseskontorer, indførelse af en retlig forpligtelse for EU til at tiltræde 

menneskerettighedskonventioner, tilføjelse af en henvisning til en søjle for sociale rettigheder og 

inddragelse af retsstatsprincippet i det europæiske semester. 

 

Mere generelt blev også spørgsmålet om overlapninger med andre arbejdsgruppers forslag behandlet, hvor 

nogle medlemmer understregede behovet for at sikre sammenhæng på tværs af arbejdsgrupperne, navnlig 

med hensyn til dem, der dækker "digital omstilling" og "En stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse".  

 

Da drøftelserne om det første forslag fortsatte, var arbejdsgruppen ikke i stand til at behandle andre 

forslag. 

 

 

4. Afslutning ved formanden 

 

Formanden, Věra JOUROVÁ, afsluttede mødet med at takke deltagerne for deres bidrag. Hun beklagede, at 

arbejdsgruppen ikke var i stand til at gennemgå alle forslag, og foreslog som en mulig løsning at indkalde til 

et yderligere møde den følgende dag. Hvis dette ikke er teknisk muligt, bør deltagerne i stedet indsende 

deres skriftlige bemærkninger, så de kan tages i betragtning forud for den sidste plenarforsamling. Under 

alle omstændigheder understregede formanden, JOUROVÁ, at alle bidrag ville blive taget behørigt i 

betragtning. 

 

 

NB: På baggrund af mødet den 7. april blev der afholdt yderligere to møder henholdsvis den 8. og 9. april. 

På mødet den 8. april blev det muligt at skelne mellem de udkast til forslag, som kunne samle foreløbig 

konsensus uden ændringer, dem, der ville kræve mindre ændringer for at opnå foreløbig konsensus, og dem, 

som en eller flere plenarkomponenter ville modsætte sig (ingen). Mødet den 9. april med deltagelse af 

arbejdsgruppens formand, talsmændene, en repræsentant for hver plenarkomponent samt det fælles 

sekretariat gjorde det muligt at færdiggøre de udkast til forslag, der krævede mindre ændringer.  


