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Sammenfattende rapport af andet møde i ledelsen for konferencen om Europas fremtid 

onsdag den 7. april 2021 

kl. 17.00-20.00, Europa-Parlamentets Altiero Spinelli-Bygning (mødelokale 5G3, 

hybridmøde) 

Deltagere: Se deltagerlisten i bilaget. 

Resumé og konklusioner 
 
Ledelsen for konferencen om Europas fremtid holdt sit andet møde den 7. april 2021 i Europa-
Parlamentets Altiero Spinelli-Bygning (hybridmøde). 
 

Andet møde blev ledet i fællesskab af Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati 
og demografi, Dubravka Šuica, Portugals statssekretær for europaspørgsmål, Ana Paula 
Zacarias, og MEP Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt åbnede og hævede mødet. 
 

Efter de justeringer, som repræsentanterne havde bedt om på det seneste møde, og yderligere 

præciseringer og svar fra Kommissionens tjenestegrene godkendte ledelsen den flersprogede 

digitale platform, herunder chartret og den visuelle identitet, som de tre institutioners 

kommunikationsafdelinger var blevet enige om, og som det fælles sekretariat havde 

godkendt, med henblik på dens officielle lancering den 19. april 2021. 
 

Ledelsen godkendte uden ændringer udkastet til arbejdsmetoder for ledelsen som foreslået af 
formændene. 
 

Guy Verhofstadt (formand) forelagde sit forslag til forretningsorden for konferencen. På 

baggrund af den efterfølgende debat og de forventede skriftlige bidrag fra repræsentanterne 

og observatørerne i ledelsen vil det fælles sekretariat udarbejde et udkast til forretningsorden 

for konferencen og forelægge det for formændene med henblik på at fremlægge et fælles 

forslag fra formændene på næste møde i ledelsen og godkende forretningsordenen senest den 

9. maj. 
 

De tre institutioners kommunikationsafdelinger har fået til opgave at udarbejde et fælles 

forslag til et åbningsarrangement den 9. maj og fremlægge det for formændene via det fælles 

sekretariat med henblik på at godkende et programudkast på næste møde i ledelsen. 
 

Ledelsens næste møde finder sted den 22. april. 
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MEP Guy Verhofstadt (formand) åbnede mødet. 

 

1. Godkendelse af den flersprogede digitale platform (inkl. chartret) 

Kommissionens næstformand, Dubravka Šuica (formand), ledede dette dagsordenspunkt om 

den digitale platform. Formanden understregede, at de spørgsmål, der var blevet rejst på 

ledelsens seneste møde, var ved at blive tilgodeset, så platformen kan lanceres den 19. april, 

og registreringen kan påbegynde, hvilket er tre uger før konferencens åbningsarrangement 

den 9. maj. Hun fremhævede følgende: 

 der var to nye emner (migration og uddannelse, kultur, ungdom og idræt), så listen nu 

har ti emner nogle få emner var blevet justeret, så retsstatsprincippet og sikkerhed 

samt social retfærdighed og beskæftigelse nævnes udtrykkeligt 

 en del af platformen vil indeholde oplysninger og dokumenter om konferencen, bl.a. 

konferencens forvaltning, de vigtigste dokumenter og support om brug af den digitale 

platform 

 hvad angår deltagelse af borgere uden for EU, vil platformen ikke have geoblokering, 

og moderatorerne vil anvende en pragmatisk tilgang. Det blev understreget, at dette 

også er vigtigt, så EU-borgere uden for EU kan deltage. Moderatorerne vil dog nøje 

kontrollere, at debatten holder sig inden for konferencens parametre, og indhold kan 

om nødvendigt udelukkes fra analysen, eller der kan overvejes yderligere 

forholdsregler 

 med hensyn til brug af ikkeofficielle sprog understregede hun, at platformen opererer 

på de officielle sprog, men at der er indført tekniske løsninger, som gør det muligt for 

de berørte medlemsstater at bistå platformen med hurtigt at spotte, oversætte og 

uploade disse bidrag. 

 

Europa-Kommissionens generaldirektør og vicegeneraldirektør for kommunikation blev bedt 

om yderligere præciseringer vedrørende de spørgsmål, der var blevet rejst tidligere, og de 

nye kommentarer, som medlemmerne af ledelsen var kommet med under debatten. De kom 

med følgende bemærkninger: 

 med hensyn til misbrug er der truffet en række forholdsregler. Det flersprogede 

moderatorteam vil overvåge trolls, falske nyheder og hadefuld tale. Moderationen vil 

ske efterfølgende på en gennemsigtig måde. Brugerne vil også selv kunne markere 

upassende indhold, og et kvotesystem med daglige indgreb vil kunne forhindre botter 

eller andre organiserede kampagner i at forstyrre platformen. Med hensyn til, hvor 

hurtigt indhold kan fjernes, vil målet være at gøre det inden for få timer og på mindre 

end en dag 

 med hensyn til analysen af bidrag på platformen vil dette ske med bistand fra kunstig 

intelligens i forbindelse med tekstudvinding, som er udviklet af Kommissionens 

Fælles Forskningscenter. Dette vil ikke erstatte det menneskelige element, men være 

en hjælp i første fase, hvor idéer og forslag identificeres, sorteres og kategoriseres. 

Alle arrangementer bør derfor registreres, og der bør aflægges rapport om dem på 

platformen. Arrangørerne af arrangementer skal omsætte diskussionerne til 

konkrete idéer. De vil så blive omdannet til tilgængelig rapportering, som det fælles 
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sekretariat skal færdiggøre under ledelsens tilsyn. Analyserapporteringen fra idéerne 

og arrangementerne vil blive brugt som input til borgerpanelernes og 

plenarforsamlingens diskussioner 

 nationale arrangementer vil være klart angivet og identificerbare, og der vil være et 

særligt kontaktpunkt, der gør det muligt at oprette arrangementer 

 med hensyn til rangordningen af viste bidrag vil man kunne se, hvor mange personer 

der kommenterer og godkender dem, og tidstro statistikker over bidrag vil 

regelmæssigt være til rådighed. Brugerne vil også have andre midler til at følge, hvad 

der sker med deres input, og få feedback, bl.a. gennem meddelelser og et 

nyhedsbrev 

 hvad angår visning af nationale og institutionelle arrangementer, vil der være et 

farvekodesystem og et kontaktpunkt, der gør det muligt at oprette arrangementer 

 alle arrangementer, herunder dem, der tilrettelægges af andre partnere og NGO'er, 

vil modtage bistand i form af en helpdesk, værktøjssæt og retningslinjer for, hvad man 

skal og ikke skal gøre, som er til rådighed for alle arrangører. Arrangørerne kan have 

deres logoer stående side om side med konferencens logo, når bare konferencens 

visuelle identitet altid er repræsenteret med konferencens etablerede logo 

 hvad angår muligheden for at påklage moderatorers beslutninger i tilfælde af særligt 

følsomme sager, vil sagen blive forelagt det fælles sekretariat. 

 

Guy Verhofstadt (formand) bemærkede, at de fleste betænkeligheder, der tidligere var blevet 

rejst, var blevet tilgodeset, og at platformen kunne få grønt lys. Han mente, at ledelsen kan 

være nødt til at behandle problematiske spørgsmål, der opstår i fremtiden, fordi værktøjet er 

et banebrydende "svinghjul" for konferencen. 

Ana Paula Zacarias (formand) var enig i, at justeringerne har dækket de fleste 

betænkeligheder, der er blevet rejst, og takkede Generaldirektoratet for Kommunikation for 

svarene og den store indsats for at tilvejebringe dette relevante værktøj. Hun understregede 

også, at det er vigtigt, at dette nye værktøj lanceres den 19. april, og at der om nødvendigt 

kan foretages justeringer og ændringer undervejs. 

Dubravka Šuica (formand) konkluderede, at ledelsen var parat til at godkende den. 

Formanden tilføjede, at lanceringen vil omfatte en pressekonference, hvor platformen 

præsenteres, og at der forinden vil være et fælles debatindlæg og en mediekampagne. 

 

Konklusion: 

Efter de justeringer, som repræsentanterne havde bedt om på det seneste møde, og 

yderligere præciseringer og svar fra Kommissionens tjenestegrene godkendte ledelsen den 

flersprogede digitale platform, herunder chartret og den visuelle identitet, som de tre 

institutioners kommunikationsafdelinger var blevet enige om, og som det fælles sekretariat 

havde godkendt, med henblik på dens officielle lancering den 19. april 2021. 
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2. Godkendelse af ledelsens arbejdsmetoder og forelæggelse af forretningsordenen 

for konferencens plenarforsamlinger, herunder EU-borgerpanelerne 

Portugals statssekretær, Ana Paula Zacarias (formand), ledede dette dagsordenspunkt. 

Formanden understregede, at den fælles erklæring udgør grundlaget for 

forretningsordenen, og at konferencens forretningsorden vil bestå af tre byggesten: 

arbejdsmetoderne for ledelsen, borgerdeltagelse (den flersprogede digitale platform og EU-

borgerpaneler) og konferencens plenarforsamling. 

Formanden redegjorde for hovedelementerne i kapitlet om ledelsens arbejdsmetoder 

(ledelsens sammensætning, arbejdsmetoder, fælles sekretariat, muligheden for at inddrage 

eksperter, mødeindkaldelse, mødekalender og dagsorden, dokumenter, mødeforløb, 

gennemsigtighed og mødested). 

Formanden opfordrede til hurtig beslutningstagning med hensyn til forretningsordenen med 

godkendelsen på dagens møde af ledelsens arbejdsmetoder og analysen af de to andre 

byggesten i de kommende uger med henblik på at godkende forretningsordenen samlet 

senest den 9. maj. 

Under den efterfølgende drøftelse blev der bl.a. rejst spørgsmål om: 

 observatørers deltagelse og rolle i ledelsen, navnlig arbejdsmarkedsparternes, og 

muligheden for at indbyde det organiserede civilsamfund til møder i ledelsen 

 observatørers mulighed for at deltage i ledelsens forberedende arbejde 

 muligheden for at anvende stedfortrædere for repræsentanter eller observatører 

 grundlaget for de konklusioner fra konferencens plenarforsamling, der skal 

udarbejdes af ledelsen 

 fristerne for fremsendelse af dokumenter til ledelsens møder 

 eksperters rolle. 

I sit svar understregede formanden følgende: 

 med hensyn til indbudte observatørers deltagelse henviste formanden til ordlyden af 

den fælles erklæring, som ikke kan ændres i arbejdsmetoderne, men bemærkede, at 

ledelsen i praksis vil sigte mod at være så gennemsigtig og inklusiv som muligt og i 

princippet fortsætte den hidtidige praksis med at indbyde observatører fra 

Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og arbejdsmarkedets 

parter til alle ledelsens møder 

 formændene forbereder ledelsens møder; efter behov vil de trække på faste og 

indbudte observatører med henblik på input eller drøftelser 

 i overensstemmelse med det fastsatte i indbydelsen fra de tre formænd til ledelsens 

første møde kan hverken repræsentanter eller observatører anvende stedfortrædere; 

i kompromisets ånd kan andre ved forfald følge mødet i deres sted, men kun som 

tilhører 
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 civilsamfundsorganisationers deltagelse i ledelsen er ikke påtænkt i den fælles 

erklæring; de bør dog være repræsenteret i konferencens plenarforsamling 

 dokumenter vil blive udsendt to arbejdsdage forinden 

 arbejdsmetoderne indebærer, at der vil være mulighed for at inddrage og indbyde 

eksperter; dette spørgsmål vil navnlig blive behandlet i forbindelse med 

tilrettelæggelsen af borgerpaneler 

 spørgsmål om konklusionerne fra konferencens plenarforsamling bør behandles i 

kapitlet om konferencens plenarforsamling. 

 

Konklusion: 

Ledelsen godkendte uden ændringer udkastet til arbejdsmetoder for ledelsen som foreslået 

af formændene. 

 

I den følgende del af dette dagsordenspunkt fremlagde Guy Verhofstadt (formand) sit 

forslag til de andre byggesten i forretningsordenen, navnlig konferencens plenarforsamling 

og borgernes deltagelse (borgerpaneler og den digitale platform). Han redegjorde for 

hovedelementerne i dette forslag med hensyn til principperne for konferencen, 

borgerarrangementer og borgerpaneler, feedbackmekanismen, unges deltagelse, den 

digitale platform, konferencens sammensætning og tilrettelæggelse, gennemsigtighed og 

fremlæggelse af konklusioner. 

For borgerpanelerne foreslog han, at kun hovedprincipperne fastlægges i reglerne, og at den 

præcise praktiske tilrettelæggelse på sigt muligvis kan indgå i et særskilt dokument. 

Ana Paula Zacarias (formand) og Dubravka Šuica (formand) takkede Guy Verhofstadt 

(formand) for hans forslag, som stadig vil skulle drøftes og analyseres sammen med andre 

bidrag fra repræsentanter og observatører. Ana Paula Zacarias mindede også om, at den 

fælles erklæring danner grundlag for forretningsordenen, og fremhævede opfordringen til 

en "enkel forvaltningsstruktur". Deltagerne blev opfordret til at give udtryk for deres 

synspunkter, kommentarer og idéer under den efterfølgende debat og til at indsende deres 

bidrag skriftligt i løbet af de følgende dage, så formændene kan udarbejde et fælles forslag 

til fremlæggelse på næste møde i ledelsen. 

Under den efterfølgende debat blev der bl.a. rejst spørgsmål om: 

 størrelsen og sammensætningen af konferencens plenarforsamling og dens 

komponenter 

 den rolle, som konferencens plenarforsamling har, og dens konklusioner 

 sammensætningen og udvælgelsen af EU-borgerpanelerne 

 sammenhængen mellem de bidrag, der modtages via den digitale platform, og 

dagsordenerne for borgerpanelet og plenarforsamlingen 

 deltagelse af kandidatlande og andre stater med tætte forbindelser til EU  
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 tidsrammen for konferencen under hensyntagen til covid-19-pandemien. 

I sit svar opfordrede Ana Paula Zacarias (formand) til en pragmatisk tilgang, så reglerne kan 

godkendes senest den 9. maj, og mindede om, at borgerne står i centrum for konferencen. 

 

Konklusion: 

Guy Verhofstadt (formand) forelagde sit forslag til forretningsorden for konferencen. På 

baggrund af de efterfølgende drøftelser og de forventede skriftlige bidrag fra 

repræsentanterne og observatørerne i ledelsen vil det fælles sekretariat udarbejde et 

udkast til forretningsorden for konferencen og forelægge det for formændene med henblik 

på at fremlægge et fælles forslag fra formændene på næste møde i ledelsen og godkende 

forretningsordenen senest den 9. maj. 

 

 

3. Arrangement den 9. maj 

MEP Guy Verhofstadt (formand) ledede dette dagsordenspunkt og understregede de vigtigste 

aspekter af konferencens åbningsarrangement den 9. maj: 

 arrangementet vil finde sted i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg 

 der vil være tale om et hybridarrangement (på ca. 2 timer), så det bliver et moderne, 

dynamisk og originalt arrangement for seerne 

 de tre institutioners respektive kommunikationsafdelinger vil gennem det fælles 

sekretariat fremlægge et forslag på næste møde i ledelsen. 

 

 

Konklusion: 

De tre institutioners kommunikationsafdelinger har fået til opgave at udarbejde et fælles 

forslag til et åbningsarrangement den 9. maj 2021 og forelægge det for formændene via 

det fælles sekretariat med henblik på at godkende et udkast til program på næste møde i 

ledelsen. 
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Formanden meddelte, at der vil skulle planlægges et møde i ledelsen før lanceringen af 

konferencen for at godkende forretningsordenen og vedtage en mødekalender. Ledelsens 

næste møde finder sted den 22. april1. 

 

Konklusion: Ledelsens næste møde finder sted den 22. april. 

 

MEP Guy Verhofstadt (formand) hævede mødet. 

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptcheva, medlem af det fælles sekretariat 

  

                                                           
1 Som aftalt af formændene. 
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Vice-President of the European Commission 

  

Representative  Mr Manfred WEBER, (remote participation) 
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