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Sammanfattande rapport från det första och konstituerande mötet i styrelsen för 

konferensen om Europas framtid 

Onsdagen den 24 mars 2021 

 kl. 17.00 –19.00, Europabyggnaden (möteslokal S7, hybridmöte) 

Deltagare: se deltagarlistan i bilagan 

Sammanfattning och slutsatser: 
 

Den 24 mars 2021 höll styrelsen för konferensen om Europas framtid, efter inbjudan från de 
tre ordförandena för EU:s institutioner, sitt första och konstituerande möte (i hybridformat) i 
rådets byggnad. Styrelsen kommer att övervaka konferensens arbete, dess förlopp och 
organisation. 

 

Detta första möte ägde rum i en konstruktiv och positiv anda och leddes gemensamt av Ana 
Paula ZACARIAS, Portugals statssekreterare för Europafrågor, Dubravka ŠUICA, 
kommissionens vice ordförande, och Guy VERHOFSTADT, ledamot av Europaparlamentet. 
Deltagarna bekräftade sitt åtagande om att samarbeta på ett inkluderande och öppet sätt 
för att konferensen ska bli framgångsrik, och framhöll att styrelsen måste agera som en 
enda enhet. 

 

Styrelsen vidtog de första åtgärderna för att se till att allmänheten snart kan börja bidra till 
konferensen, särskilt på den flerspråkiga digitala plattformen. Plattformen mottogs mycket 
väl av deltagarna och alla ställde sig bakom en snabb lansering. Före nästa styrelsemöte 
kommer ytterligare förslag att läggas fram som svar på de frågor som väckts när det gäller 
presentationen av ämnen så att en lansering av plattformen den 19 april 2021 kan 
godkännas. Styrelsen bestämde att överlåta beslutet om den visuella identiteten till det 
gemensamma sekretariatet, som ska bistås av institutionernas kommunikationsavdelningar. 

 

Styrelsen diskuterade om det är möjligt att genomföra ett formellt evenemang den 9 maj i 
Strasbourg och eventuellt hålla ett första möte i konferensens plenarförsamling den 10 maj 
(på grund av corona-restriktionerna). Den höll också en diskussion om sina interna 
arbetsmetoder och plenarförsamlingens arbetsmetoder. Utkast till arbetsmetoder för 
konferensen (styrelsen och plenarförsamlingen) kommer att utarbetas så att de kan 
diskuteras och godkännas vid nästa styrelsemöte. 

 

Styrelsens nästa möte äger rum den 7 april 2021. 
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1. Inledande kommentarer och diskussion 

Vid detta konstituerande styrelsemöte lämnade alla företrädare och observatörer korta 
inledande kommentarer. Alla bekräftade sitt engagemang för ett inkluderande och öppet 
samarbete och för att konferensen ska bli en framgång. 

Ana Paula ZACARIAS, Portugals statssekreterare för Europafrågor och medordförande, 
ansvarade för denna punkt på dagordningen, och framhöll behovet av ett öppet och 
inkluderande samarbete. Hon förklarade att arbetet kommer att baseras på den 
gemensamma förklaringen. 

Medordförandena framhöll att konferensen var unik och också ett unikt tillfälle att staka ut 
en gemensam väg för framtiden, där de tre EU-institutionerna för första gången ger 
medborgarna möjlighet att direkt tycka till om Europas framtid. 

De underströk att processen måste vara innovativ, och påminde om att målet är att sätta 
medborgarna i centrum för debatten. Det ansågs vara av yttersta vikt att styrelsen styr 
konferensen och fungerar som en enda enhet. 

Företrädarna i styrelsen betonade att huvudmålet är att medborgarna ska vara delaktiga i 
hela processen. Behovet av interaktiv kommunikation och ett öppet, inkluderande och 
användarvänligt system betonades. Styrelsen välkomnade stadgan, som alla som deltar i 
processen måste respektera. Det betonades att kritiska röster också måste få komma fram 
under konferensen. Samtidigt krävs vaksamhet när det gäller olagligt innehåll och 
hatpropaganda. Vikten av medborgardeltagande i konferensens plenarförsamlingar 
framhölls också. 

Vissa pekade på den snäva tidsramen och behovet av att genomföra samråden före årets 
slut så att man hinner utarbeta den gemensamma rapporten till det gemensamma 
ordförandeskapet senast våren 2022 under det franska ordförandeskapet. 

Några andra företrädare i styrelsen, bland annat samtliga av Europaparlamentets politiska 
grupper och de nationella parlamenten, välkomnade det inkluderande tillvägagångssättet. 
Medlemsstaternas stora intresse för konferensen lyftes också fram. 

Andra företrädare välkomnade det interinstitutionella samarbetet om denna innovativa 
process, som också kan ses som en sorts decentraliserad strategisk framtidsstudie. Vissa 
pekade på behovet av att omsätta resultatet i konkreta åtgärder, t. ex. genom 
institutionernas egna arbetsprogram. 

Några observatörer framhöll att konferensen inte bara får handla om att man lyssnar på 
medborgarna utan måste ge utrymme för tankeutbyte och en dynamisk europeisk debatt, 
och att det finns i grunden skilda åsikter om unionen och dess värden som måste diskuteras. 
Det framhölls dock att attityden mot konferensen, trots de skilda ståndpunkterna, bör vara 
öppen och positiv och fokusera på att föra unionen närmare medborgarna, men med 
subsidiaritetsprincipen i bakhuvudet. Vidare underströks också att processen, om den ska bli 
en framgång, måste vara genomgripande, transparent och öppen för alla. 

Andra observatörer tog upp de europeiska regionernas positiva erfarenheter av 
medborgardeltagande och betonade de nationella parlamentens centrala roll och särskilda 
koppling till medborgarna. Det framhölls att man även måste se bortom Europa, och att 
konferensprocessen bör vara öppen. Dessutom underströks att kommande 
rådsordförandeskap blir de som mest kommer att vara involverade i processen, och att det 
därför är viktigt att stärka samarbetet mellan de nationella regeringarna och de nationella 
parlamenten.
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Slutsats: Företrädare och observatörer bekräftade sitt engagemang för ett inkluderande 

och öppet samarbete och för att konferensen om Europas framtid ska bli en framgång. 

Stödet från Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
lyftes fram liksom deras beredvillighet att ställa sig bakom principerna i den gemensamma 
förklaringen och aktivt bidra till processen. Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
erfarenheter av medling mellan arbetsgivare, arbetstagare och medborgare konstaterades 
utgöra ett mervärde för konferensen. 

Vidare framhölls att deltagande från arbetsmarknadens parter i konferensens arbete var 

nödvändigt för att styrelsen skulle få med det icke-institutionella perspektivet. Slutligen 

betonades betydelsen av att diskutera ämnen som rör ekonomi och arbetsmarknad liksom 

sociala frågor. De inbjudna arbetsmarknadsparterna ville se att alla erkända 

arbetsmarknadsparter ingår i styrelsen. 
 

 

2. Diskussion om den flerspråkiga digitala plattformen och dess lansering 

Kommissionens vice ordförande Dubravka ŠUICA (medordförande) ansvarade för 

dagordningspunkten om den digitala plattformen och underströk dess betydelse som 

konferensens digitala nav. Hon betonade att plattformen, och en uppsättning 

grundläggande principer för deltagandet, behöver godkännas så att debatten mellan 

medborgarna kan inledas inom kort. Hon meddelade att plattformen kommer att erbjuda 

översättning till alla officiella EU-språk och ge medborgarna en verklig möjlighet till 

gränsöverskridande debatter. Medborgarna och organisationerna kommer att kunna 

anordna evenemang och lämna synpunkter direkt på plattformen. För att aktivt bidra till och 

använda plattformen måste deltagarna förbinda sig att följa en stadga som inbegriper 

principerna i EU-fördragen och i den gemensamma förklaringen. Ett system för moderering 

kommer att inrättas. Dubravka ŠUICA framhöll dessutom att ämnena motsvarar dem som 

återfinns i den gemensamma förklaringen. Under rubriken ”Andra idéer” kan medborgarna 

dessutom starta diskussioner om andra, valfria ämnen. 

Styrelsen uppmanade Europeiska kommissionens generaldirektör för kommunikation att 

lägga fram ett förslag om en flerspråkig digital plattform. Plattformen kommer att maximera 

deltagandet, tankeutbytet, tillgängligheten och öppenheten. Den är utformad för att 

fungera både som ett flerspråkigt interaktivt verktyg och det digitala navet för konferensen, 

dvs. den plats där medborgarna hittar all information som rör konferensen, kan utbyta idéer 

och där bidrag från en mängd evenemang kommer att samlas in. Den kommer att göra det 

möjligt att analysera, övervaka och offentliggöra alla uppgifter. Presentationen innefattade 

också ett utkast till visuell identitet. 

Under den efterföljande diskussionen var deltagarna mycket positiva till plattformen och 

man enades om att den skulle lanseras så snart som det går, med den 19 april 2021 som ett 

möjligt datum. Flera deltagare väckte frågor om förteckningen över de ämnen medborgarna 

kan bidra till, och i synnerhet om denna i tillräckligt hög grad speglar ämnena migration, 

säkerhet, sociala frågor och ekonomiska frågor. 
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Slutsats: Styrelsen diskuterade den flerspråkiga digitala plattformen och ställde sig bakom 

en så snabb lansering av verktyget som möjligt. Styrelsen noterade förslagen i fråga om 

beskrivningen av ämnena och medordförandena kommer att återkomma med förslag till 

nästa styrelsemöte så att plattformen kan lanseras den 19 april. Styrelsen beslutade att 

överlåta valet av visuell identitet, som ska utgå från det arbete som hittills utförts, till det 

gemensamma sekretariatet och institutionernas kommunikationsavdelningar. 

Slutsats: Inför nästa möte ska medordförandena utarbeta ett utkast till arbetsmetoder för 

styrelsen och ett utkast till arbetsordning för konferensen. 

Medordförandena enades om att till nästa möte den 7 april återkomma med ett förslag som 

beaktar de idéer som lagts fram i frågan. 

Frågor ställdes också om plattformens analytiska kapacitet och möjligheten att använda 

andra språk än de officiella EU-språken, samt om möjligheten för medborgare i länder 

utanför EU att medverka. 

Det bekräftades att verktyget har en analytisk kapacitet baserad på artificiell intelligens och 

moderering och att alla nödvändiga säkerhets- och dataskyddsåtgärder har införts. 

Verktyget fungerar fullt ut på de 24 officiella EU-språken, och styrelsen kan vid behov fatta 

beslut om praktiska arrangemang med enskilda medlemsstater. När det gäller medborgare i 

länder utanför EU noterades det att konferensen främst riktar sig till EU-medborgare, men 

att ingen geoblockering skulle tillämpas. 

Vad beträffar den visuella identiteten enades styrelsen om att överlåta beslutet till det 

gemensamma sekretariatet, som ska bistås av institutionernas kommunikationsavdelningar, 

och utgå ifrån det arbete som hittills utförts, inbegripet medborgarsamråd om inslagen i den 

visuella identiteten. 
 

 

3. Diskussion om plenarförsamlingens och styrelsens arbetsmetoder 

Guy VERHOFSTADT, ledamot i Europaparlamentet och medordförande, ansvarade för denna 

punkt på dagordningen. Han beskrev de centrala aspekter som bör tas upp i konferensens 

arbetsmetoder, särskilt när det gäller styrelsen och konferensens plenarförsamling, så att 

konferensens arbete rent praktiskt kan komma igång innan den formellt invigs, allt inom den 

ram som anges i den gemensamma förklaringen. Han påpekade särskilt att de 9 

företrädarna i styrelsen, i enlighet med den gemensamma förklaringen, ska fatta beslut i 

samförstånd. Bland de frågor som gäller styrelsen och behöver tas ställning till finns 

medordförandenas och observatörernas roll samt de praktiska arrangemangen kring 

styrelsemötena. Guy VERHOFSTADT ansåg också att det gemensamma sekretariatet fysiskt 

bör arbeta tillsammans på en enda plats. När det gäller plenarförsamlingen bör man också 

ta upp dess storlek, delegationernas storlek och dess beslutsfattande samt utformningen 

och organisationen av medborgarpaneler. En första diskussion ägde rum, varvid styrelsen 

underströk behovet av att snabbt enas om konferensens, och då särskilt styrelsens, 

arbetsmetoder. Det framhölls också att andra viktiga frågor, såsom plenarförsamlingar och 

medborgarpaneler, snabbt bör diskuteras. Guy VERHOFSTADT föreslog att han skulle 

förelägga de övriga medordförandena ett utkast till arbetsordning för konferensen före 

nästa styrelsemöte. 
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Slutsats: Styrelsens nästa sammanträde äger rum den 7 april 2021. 

4. Nästa steg och nästa sammanträde 

Företrädarna i styrelsen enades om att nästa styrelsemöte ska hållas den 7 april och 

fokusera på eventuella kvarstående frågor som rör lanseringen av plattformen, 

förberedelserna av invigningen den 9 maj och en eventuell plenarförsamling samt 

arbetsmetoderna för styrelsen, plenarförsamlingen och medborgarpanelerna. 
 

 

Kontakt: Susanne Höke, medlem av det gemensamma sekretariatet 
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Bilaga 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

Vice-President of the European Commission 

  

Representative Mr Manfred WEBER, (remote participation) 

Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 

Vice-President of the Commission 

  

Representative Ms Vĕra JOUROVÁ, 

Vice-President of the Commission 
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OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the 

Drzvni Svet 
  

OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 

(BusinessEurope) Invited 

Mr Markus BEYRER, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 

CO-HEAD 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 


