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Sammanfattande rapport från det andra mötet i styrelsen för konferensen om Europas 

framtid 

Onsdagen den 7 april 2021 

kl. 17.00–20.00, Europaparlamentet, Spinelli-byggnaden (möteslokal 5G3, hybridmöte) 

Deltagare: se deltagarlistan i bilagan 

Sammanfattning och slutsatser: 
 
Styrelsen för konferensen om Europas framtid höll sitt andra möte den 7 april 2021 i 
Europaparlamentets Spinelli-byggnad (i hybridformat). 
 

Detta andra möte leddes gemensamt av Dubravka Šuica, kommissionens vice ordförande med 
ansvar för demokrati och demografi, Ana Paula Zacarias, Portugals statssekreterare för 
Europafrågor, och Guy Verhofstadt, ledamot av Europaparlamentet. Guy Verhofstadt 
öppnade och avslutade mötet. 
 

De anpassningar som företrädarna hade begärt under det föregående mötet har gjorts och 

ytterligare klargöranden och svar från kommissionens avdelningar har lämnats. Följaktligen 

kunde styrelsen godkänna den flerspråkiga digitala plattformen, inklusive stadgan och den 

visuella identitet som de tre institutionernas kommunikationsavdelningar enats om och som 

har godkänts av det gemensamma sekretariatet, så att plattformen officiellt kan lanseras 

den 19 april 2021. 
 

Styrelsen godkände utkastet till styrelsens arbetsmetoder utan ändringar, enligt 
medordförandenas förslag. 
 

Guy Verhofstadt lade fram sitt förslag till konferensens arbetsordning. På grundval av den 

efterföljande diskussionen och förväntade skriftliga inlägg från företrädare och observatörer 

i styrelsen kommer det gemensamma sekretariatet att utarbeta ett utkast till konferensens 

arbetsordning och överlämna det till medordförandena så att ett gemensamt förslag från 

medordförandena kan läggas fram vid nästa styrelsemöte och arbetsordningen godkännas 

senast den 9 maj. 
 

De tre institutionernas kommunikationsavdelningar får i uppdrag att utarbeta ett gemensamt 

förslag till invigningsevenemang den 9 maj och via det gemensamma sekretariatet lägga fram 

det för medordförandena, så att ett utkast till program kan godkännas vid nästa styrelsemöte. 
 

Styrelsens nästa möte äger rum den 22 april 2021. 
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Guy Verhofstadt, ledamot av Europarlamentet och medordförande, öppnade mötet. 

 

1. Godkännande av den flerspråkiga digitala plattformen (inklusive stadgan) 

Kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica (medordförande) ansvarade för 

dagordningspunkten om den digitala plattformen. Hon framhöll att de problem som hade 

tagits upp vid styrelsens senaste möte höll på att lösas så att plattformen kan lanseras 

den 19 april och aktivitet börja registreras – tre veckor före konferensens 

invigningsevenemang den 9 maj. Hon lyfte fram följande: 

 Två nya ämnen (migration samt utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott) gör att 

listan nu sammanlagt innehåller 10 ämnen. Några få ämnen har justerats så att det nu 

uttryckligen hänvisas till rättsstatsprincipen och säkerhet samt social rättvisa och 

sysselsättning. 

 En avdelning på plattformen kommer att innehålla information och dokument om 

konferensen, inklusive styrningen av konferensen, de viktigaste dokumenten och 

support vid användning av den digitala plattformen. 

 När det gäller medborgares deltagande från länder utanför EU kommer plattformen 

inte att vara föremål för geoblockering, och moderatorerna kommer att tillämpa ett 

pragmatiskt synsätt. Det betonades att detta också var viktigt för att göra det möjligt 

för EU-medborgare som befinner sig utanför EU att delta; moderatorerna kommer 

dock att noga kontrollera att diskussionerna ligger inom konferensens ramar, och vid 

behov kan innehåll undantas från analysen eller ytterligare åtgärder övervägas. 

 När det gäller användningen av icke-officiella språk underströk hon att plattformen 

finns på de officiella EU-språken, men att det finns tekniska lösningar som gör det 

möjligt för de berörda medlemsstaterna att stödja plattformen genom snabb 

identifiering, översättning och uppladdning av dessa bidrag. 

 

Europeiska kommissionens generaldirektör och biträdande generaldirektören för 

kommunikation uppmanades att göra ytterligare förtydliganden i frågor som tidigare ställts 

och om nya kommentarer som gjorts av styrelsens ledamöter under diskussionen. De sade 

följande: 

 När det gäller frågan om missbruk har flera åtgärder vidtagits. Det flerspråkiga 

moderatorerna kommer att leta efter troll, falska nyheter och hatpropaganda. 

Modereringen sker i efterhand och på ett öppet sätt. Användarna kommer också själva 

att kunna flagga olämpligt innehåll, och ett kvotsystem med dagliga ingripanden skulle 

kunna förhindra att bottar eller andra organiserade kampanjer destabiliserar 

plattformen. Målet är att innehåll kan tas bort inom några timmar eller på mindre än 

en dag. 

 Analysen av bidragen på plattformen kommer att understödjas av artificiell intelligens 

för textutvinning som utvecklats av kommissionens gemensamma forskningscentrum. 

Detta ersätter inte människan utan är en hjälp i första början när idéer och förslag 

identifieras, sorteras och kategoriseras. Alla evenemang bör därför registreras och 

rapporteras på plattformen. Evenemangsarrangörerna måste omsätta diskussionerna  
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 i konkreta idéer. Dessa kommer sedan att omvandlas till tillgänglig rapportering, som 

ska färdigställas av det gemensamma sekretariatet under styrelsens överinseende. 

Analysrapporteringen om idéerna och evenemangen kommer att användas som 

underlag för medborgarpanelernas och plenarförsamlingens diskussioner. 

 Nationella evenemang kommer att vara tydligt angivna och identifierbara, och det 

kommer att finnas en särskild kontaktpunkt som gör det möjligt att skapa evenemang. 

 Vid rangordningen av de bidrag som visas kommer man att kunna se hur många som 

kommenterar och ställer sig bakom dem, och realtidsstatistik över bidragen kommer 

regelbundet att tillhandahållas. Användarna kan också på annat sätt följa vad som 

händer med deras synpunkter och få återkoppling, bland annat genom aviseringar och 

nyhetsbrev. 

 Nationella och institutionella evenemangs synlighet säkras genom ett 

färgkodningssystem och en kontaktpunkt som gör det möjligt att skapa evenemang. 

 Alla evenemang, även de som anordnas av andra partner och icke-statliga 

organisationer, kommer att få stöd från en helpdesk som erbjuder alla arrangörer 

verktygslådor och berättar hur man gör. Arrangörernas egna logotyper får användas 

parallellt med konferensens logotyp förutsatt att konferensens visuella identitet alltid 

återges med konferensens etablerade logotyp. 

 Vad beträffar möjligheten att överklaga moderatorernas beslut kommer ärenden, i 

särskilda känsliga fall, att hänskjutas till det gemensamma sekretariatet. 

 

Guy Verhofstadt noterade att de flesta av de farhågor som tidigare tagits upp hade beaktats 

och att plattformen kunde ges grönt ljus. Han förutsåg att styrelsen kan komma att behöva ta 

itu med svåra frågor som uppstår i framtiden, eftersom verktyget är ett helt nytt sätt för 

konferensen att få fart på diskussionerna. 

Ana Paula Zacarias höll med om att anpassningarna täcker de flesta av de farhågor som tagits 

upp och tackade GD COMM för deras svar och stora ansträngningar för att tillhandahålla detta 

relevanta verktyg. Hon lyfte vidare fram hur viktigt det är att det nya verktyget lanseras den 

19 april och att det vid behov kan anpassas och ändras under resans gång. 

Dubravka Šuica konstaterade att styrelsen var redo att godkänna plattformen. Hon sa också 

att invigningen skulle innefatta en presskonferens där plattformen presenteras, och att denna 

skulle föregås av en gemensam op-ed och en mediekampanj. 

 

Slutsats: 

De anpassningar som företrädarna hade begärt under det föregående mötet har gjorts och 

ytterligare klargöranden och svar från kommissionens avdelningar har lämnats. 

Följaktligen kunde styrelsen godkänna den flerspråkiga digitala plattformen, inklusive 

stadgan och den visuella identitet som de tre institutionernas kommunikationsavdelningar 

enats om och som har godkänts av det gemensamma sekretariatet, så att plattformen 

officiellt kan lanseras den 19 april 2021. 
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2. Godkännande av styrelsens arbetsmetoder och presentation av arbetsordningen 

för konferensens plenarförsamlingar, inbegripet EU:s medborgarpaneler 

Ana Paula Zacarias, Portugals statssekreterare för Europafrågor och medordförande, 

ansvarade för denna punkt på dagordningen. Hon underströk att den gemensamma 

förklaringen utgör grunden för arbetsordningen och att konferensens arbetsordning kommer 

att bestå av tre byggstenar: styrelsens arbetsmetoder, medborgardeltagande (den 

flerspråkiga digitala plattformen och europeiska medborgarpaneler) och konferensens 

plenarförsamling. 

Hon redogjorde för huvuddragen i kapitlet om styrelsens arbetsmetoder (styrelsens 

sammansättning, arbetsmetoder, det gemensamma sekretariatet, möjligheten att anlita 

experter, kallelse till möten, tidsplan och dagordning, dokumentation, mötenas 

genomförande, öppenhet och mötesplats). 

Ana Paula Zacarias efterlyste ett snabbt beslut om arbetsordningen och ett godkännande av 

styrelsens arbetsmetoder vid dagens möte, och en analys av de två andra byggstenarna under 

de kommande veckorna så att arbetsordningen i sin helhet kan godkännas senast den 9 maj. 

Under den efterföljande diskussionen ställdes frågor om bland annat 

 observatörernas, särskilt arbetsmarknadsparternas, deltagande och roll i styrelsen 

och om det organiserade civila samhället ska bjudas in till styrelsemötena, 

 möjligheten för observatörer att delta i styrelsens förberedande arbete, 

 möjligheten att ersätta företrädare eller observatörer, 

 grunden för de slutsatser från konferensens plenarförsamling som ska utarbetas av 

styrelsen, 

 tidsfristerna för att skicka dokument till styrelsemöten, 

 experternas roll. 

I sitt svar underströk Ana Paula Zacarias följande: 

 När det gäller inbjudna observatörers deltagande hänvisade hon till ordalydelsen i den 

gemensamma förklaringen, som inte kan ändras inom ramen för arbetsmetoderna, 

men noterade att styrelsen i praktiken kommer att sträva efter att vara så öppen och 

inkluderande som möjligt och i princip fortsätta den praxis som hittills följts: att bjuda 

in observatörer från Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och arbetsmarknadens parter till alla styrelsemöten. 

 Medordförandena förbereder styrelsemötena. Vid behov kan de vända sig till ständiga 

och inbjudna observatörer för synpunkter eller diskussioner. 

 I linje med vad som angavs de tre ordförandenas inbjudan till styrelsens första möte 

kan varken företrädare eller observatörer ersättas. I en anda av kompromissvilja får 

de dock, om de inte kan närvara, ersättas av någon annan, som då endast får ha en 

lyssnande roll. 
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 I den gemensamma förklaringen står det ingenting om att det civila samhällets 

organisationer ska vara med i styrelsen. Dessa bör dock vara representerade i 

konferensens plenarförsamling. 

 Dokumentation kommer att skickas ut två arbetsdagar i förväg. 

 Enligt arbetsmetoderna kan experter anlitas och bjudas in. Denna fråga kommer i 

synnerhet att behandlas i samband med anordnandet av medborgarpaneler. 

 Frågor om slutsatserna från konferensens plenarförsamling bör tas upp i kapitlet om 

reglerna för konferensens plenarförsamling. 

 

Slutsats: 

Styrelsen godkände utkastet till styrelsens arbetsmetoder utan ändringar, enligt 

medordförandenas förslag. 

 

I den följande delen av denna punkt på dagordningen presenterade Guy Verhofstadt sitt 

förslag om de andra byggstenarna i arbetsordningen, särskilt konferensens plenarförsamling 

och medborgardeltagande (medborgarpaneler och den digitala plattformen). Han redogjorde 

för de viktigaste inslagen i detta förslag när det gäller principerna för konferensen, 

medborgarevenemang och medborgarpaneler, återkopplingsmekanismen, ungdomars 

deltagande, den digitala plattformen, sammansättningen och organisationen av 

konferensens plenarförsamling, öppenhet och framläggande av slutsatser. 

När det gäller medborgarpaneler föreslog han att endast huvudprinciperna ska fastställas i 

arbetsordningen och att den exakta praktiska organisationen så småningom kan presenteras 

i ett separat dokument. 

Ana Paula Zacarias och Dubravka Šuica tackade Guy Verhofstadt för hans förslag, som 

behöver diskuteras och analyseras ytterligare tillsammans med andra bidrag från företrädare 

och observatörer. Ana Paula Zacarias erinrade också om att den gemensamma förklaringen 

utgör grunden för arbetsordningen och framhöll behovet av en ”effektiv 

förvaltningsstruktur”. Deltagarna uppmanades att framföra sina synpunkter, kommentarer 

och idéer under den efterföljande debatten och att lämna in sina bidrag i skriftlig form under 

de kommande dagarna, så att medordförandena kan utarbeta ett gemensamt förslag som ska 

läggas fram vid nästa styrelsemöte. 

Under den efterföljande diskussionen ställdes frågor om bland annat 

 plenarförsamlingens storlek, sammansättning och olika delar, 

 plenarförsamlingens roll och slutsatser, 

 sammansättningen av och urvalet till de europeiska medborgarpanelerna, 

 kopplingen mellan de bidrag som mottagits via den digitala plattformen och 

dagordningarna för medborgarpanelen och plenarförsamlingen, 

 deltagande av kandidatländer och andra länder som har nära förbindelser med EU, 
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 tidsramen för konferensen med beaktande av covid-19-pandemin. 

Ana Paula Zacarias svarade med att efterlysa en pragmatisk inställning som gör det möjligt att 

godkänna arbetsordningen senast den 9 maj och påminde om att medborgarna utgör kärnan 

i konferensen. 

 

Slutsats: 

Guy Verhofstadt lade fram sitt förslag till konferensens arbetsordning. På grundval av den 

efterföljande diskussionen och förväntade skriftliga inlägg från företrädare och 

observatörer i styrelsen kommer det gemensamma sekretariatet att utarbeta ett utkast till 

konferensens arbetsordning och överlämna det till medordförandena så att ett gemensamt 

förslag från medordförandena kan läggas fram vid nästa styrelsemöte och arbetsordningen 

godkännas senast den 9 maj. 

 

 

3. Evenemanget den 9 maj 

Guy Verhofstadt, ledamot av Europarlamentet och medordförande, ansvarade för denna 

punkt på dagordningen och redogjorde för de viktigaste aspekterna av konferensens 

invigningsevenemang den 9 maj: 

 Evenemanget kommer att äga rum i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg. 

 Det kommer att hållas i hybridformat (och beräknas pågå i ca 2 timmar), vilket gör det 

till ett modernt, dynamiskt och originellt evenemang för tittarna. 

 Via det gemensamma sekretariatet kommer de tre institutionernas 

kommunikationsavdelningar att lägga fram ett förslag vid det kommande 

styrelsemötet. 

 

 

Slutsats: 

De tre institutionernas kommunikationsavdelningar får i uppdrag att utarbeta ett 

gemensamt förslag till invigningsevenemang den 9 maj 2021 och via det gemensamma 

sekretariatet lägga fram det för medordförandena, så att ett utkast till program kan 

godkännas vid nästa styrelsemöte. 
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Ordföranden meddelade att ett styrelsemöte måste planeras innan konferensen inleds så att 

arbetsordningen kan godkännas och en möteskalender antas. Styrelsens nästa möte äger rum 

den 22 april1. 

 

Slutsats: Styrelsens nästa möte äger rum den 22 april. 

 

Guy Verhofstadt, ledamot av Europarlamentet och medordförande, avslutade mötet. 

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptcheva, medlem av det gemensamma 

sekretariatet 

  

                                                           
1 Enligt överenskommelse mellan medordförandena. 
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