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AJOURFØRING: Praktiske retningslinjer for EU-borgerpanelerne i forbindelse 
med 

konferencen om Europas fremtid 

 

Konferencen om Europas fremtid vil bygge på en blanding af online- og 
offlinearrangementer, der organiseres af EU-institutionerne, nationale, regionale og lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer og borgere, og resultaterne heraf vil blive 
indsamlet, analyseret og offentliggjort på den digitale platform. Et centralt element i 
konferencen vil være de EU-borgerpaneler, der tilrettelægges om konferencens vigtigste 
emner. En række tilfældigt udvalgte paneler, der er repræsentative for EU's sociologiske 
mangfoldighed, og som afholdes på flere samrådsmøder, skal komme med idéer og 
anbefalinger, som vil indgå i konferencens overordnede drøftelser, navnlig på plenum, og i 
sidste ende i rapporten om dens endelige resultater. 

 
1. Tilfældig udvælgelse af borgere, der er repræsentative for EU's sociologiske mangfoldighed 

 

 For at sikre mangfoldighed ved at anvende en troværdig metode, der nu er baseret på 
dokumentation fra adskillige erfaringer med borgerforsamlinger på lokalt, nationalt og 
europæisk plan, vil udvælgelsen af deltagere ske ved tilfældig udvælgelse af borgere med 
det formål at nedsætte "paneler", der er repræsentative for EU's sociologiske 
mangfoldighed (forskellige grupper, der er repræsenteret på grundlag af fem kriterier: 
nationalitet, by/land, socioøkonomisk baggrund, køn og alder).  
 

 Udvælgelsen foretages under hensyntagen til hele befolkningen (begrænset til EU-borgere). 
De vil blive kontaktet pr. telefon (tilfældig generering af telefonnumre – fastnet- og 
mobilnumre) i flere omgange for at forklare formålet og indhente deres samtykke. Hvis de 
accepterer, vil de modtage et bemyndigelsesbrev, der præcist forklarer, hvad der forventes 
af dem, og de får professionel støtte og vejledning under hele processen.   
 

 Hvert EU-borgerpanel skal bestå af 200 borgere for at sikre en balance mellem 
mangfoldighed (lettere, når antallet er højere) og en smidig forhandlingsproces (da det 
optimale arbejde udføres gennem en kombination af møder i plenum og arbejdsgrupper) og 
for at tage hensyn til den degressive proportionalitet, som gælder for EP's sammensætning.  
 

 Konferencen om Europas fremtid har som mål at sætte særligt fokus på unge, og derfor vil 
en tredjedel af borgerpanelets deltagere være mellem 16 og 25 år gamle. Desuden vil der 
blive skabt en særlig forbindelse mellem denne ungdomsgruppe og Det Europæiske 
Ungdomsarrangement. 

 

 Ved at udvælge tilfældigt bør der kunne inddrages en bred vifte af borgere, herunder 
borgere, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-anliggender. Udvælgelsen vil derfor ske 
efter en metode, der sikrer passende inddragelse af de kontaktede borgere gennem 
professionelle og veluddannede hold. Kommissionen har indgået en kontrakt med en 
ekstern virksomhed med henblik på denne tilfældige udvælgelse af deltagere. De vil i 
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forbindelse med disse bestræbelser også blive støttet af "metode"-kontakterne (se 
nedenfor). 

 

 2. Udformning og metode  

 

 Der vil være fire EU-borgerpaneler. 
 

 De emner, der skal drøftes i hvert af panelerne, er baseret på temaerne for den 

flersprogede digitale platform og vil blive samlet på denne måde:  
1) europæisk demokrati/værdier, rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 
2) klimaændringer, miljø/sundhed  
3) stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, kultur, 
sport/digital omstilling  
4) EU i verden/migration  
 

 Panelerne skal tage hensyn til de bidrag, der indsamles som led i konferencen via platformen 
og formulere et sæt anbefalinger, som Unionen skal følge op på, og som vil blive drøftet på 
konferencens plenarforsamling. For at nå dette mål skal borgerpanelerne struktureres 
omkring de vigtigste emner, der vil blive drøftet på konferencen. EU-borgerpanelerne vil 
også blive underrettet om eventuelle anbefalinger fra de nationale borgerpaneler. 
 

 Ved hjælp af en streng metode og en klar samrådsprotokol, der bygger på de mange 
erfaringer, vi nu har med borgerforsamlinger med input fra eksperter, facilitatorer og 
faktatjekkere, skal deltagerne gradvist afgrænse spørgsmålene og nå frem til en række 
anbefalinger, der er udarbejdet kollektivt og som alle kan stå inde for. Panelerne kan 
ledsages af uafhængige rådgivende grupper bestående af forskellige typer eksperter og 
interessenter. Panelerne vil få adgang til en liste over eksperter og interessenter, som de vil 
kunne vælge alt efter emne og specifikke behov.   

 

 For at overbevise borgerne om at engagere sig, især dem, der ikke er fortrolige med 
offentlige anliggender, er der behov for at formulere et klart budskab, så borgerne kan 
forstå, hvad formålet med deres deltagelse er, og hvilket engagement der forventes af 
dem. Dette vil blive udtrykt i et "bemyndigelsesbrev" til borgerne for at præcisere formålet 
med panelerne og tilsagnet om opfølgning på grundlag af den fælles erklæring. 
 

 Formændene vil på forhånd orientere bestyrelsen om udarbejdelsen af de praktiske 
retningslinjer for tilrettelæggelsen af EU-borgerpanelerne. 

 

 
3. Sprog, tidspunkt og sted 

 

 Ud over den tid, der er nødvendig til forberedelse, deling af oplysninger og feedback, mødes 
panelerne forskellige steder til mindst tre samrådsmøder af mindst to dages varighed, 
herunder mindst to personlige møder, hvis sundhedssituationen tillader det.   
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  Der er planlagt et hybridborgerarrangement i juni. I 2022 vil der blive afholdt et afsluttende 
arrangement med henblik på at give feedback til panelerne om opfølgningen. 
 

 Alle paneler vil finde sted i samme samlede periode fra efteråret 2021 til foråret 2022. Af 
logistiske grunde vil møderne i alle panelerne ikke finde sted på nøjagtig samme tid. De vil 
derfor fremlægge deres konklusioner på forskellige møder i plenum (to paneler vil 
fremlægge deres anbefalinger på plenum i december og to i januar).  
 

 Panelerne vil være flersprogede (24 officielle EU-sprog på panelernes plenum og de 
nødvendige sprog i arbejdsgrupperne). 
 

 En kontrakt med en ekstern tjenesteudbyder vil hjælpe med at udforme disse panelers 
metode, moderere og facilitere dem og organisere deres logistik, herunder muligheden for 
at tilbyde tolkning. Ikke desto mindre vil disse borgerpaneler blive fuldt koordineret og 
overvåget af det fælles sekretariat og konferencens bestyrelse. 
  

 Panelernes fysiske møder vil så vidt muligt blive afholdt forskellige steder, f.eks. i Strasbourg 
og andetsteds i Unionen. Onlinemøder kan have forrang, hvis den nuværende covid-19-
situation fortsætter. 
 

 Panelernes møder i plenum kan livestreames, mens dokumenterne fra deres drøftelser og 
forhandlinger bør gøres offentligt tilgængelige på den flersprogede digitale platform. Der vil 
også være et særligt afsnit til panelerne på platformen, som også vil blive anvendt til 
kommunikations- og forhandlingsformål. 

 
 

4. Panelresultater og disses input til konferencens plenarforsamling 

 

 Panelernes anbefalinger vil blive drøftet på møderne under konferencens plenarforsamling, 
indgå i den endelige rapport fra konferencen og udgøre en del af konferencens resultater, 
og på grundlag heraf vil EU-institutionerne tilrettelægge opfølgningen i overensstemmelse 
med den fælles erklæring. 
 

 Borgerpanelerne bør sørge for en passende interaktion med konferencens 
plenarforsamling samt med andre relevante input fra borgerne, navnlig til konferencens 
flersprogede digitale platform, som er det vigtigste knudepunkt for indsamling af alle data 
fra konferencen om Europas fremtid, og analysere dem med henblik på at udarbejde 
regelmæssige rapporter. 
 

 Borgerdelegationer fra hvert panel deltager i plenarforsamlingens møder.  20 
repræsentanter, der sikrer kønsbalance fra hvert EU-borgerpanel, og hvoraf mindst én 
tredjedel skal være under 25, deltager i plenarforsamlingen, fremlægger resultatet af deres 
drøftelser og debatterer dem med andre deltagere. Disse repræsentanter for panelerne 
deltager i møderne på konferencens plenarforsamling. 
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 Panelerne vil føre til en specifik analyse/rapport baseret på de oprindelige idéer fra 
borgerne, som kommer til udtryk under panelerne. Den vil indeholde de endelige 
anbefalinger, men også en detaljeret redegørelse for indholdet af paneldiskussionerne. 
Det vil omfatte de argumenter og debatter samt de forskellige forhandlingstrin, der førte 
hertil. Rapporterne udarbejdes af de tjenesteudbydere, der er ansvarlige for udformningen 
og faciliteringen, og godkendes af de respektive paneler, inden de gøres tilgængelige for 
offentligheden på den flersprogede digitale platform. 

 

 Der vil også blive indsendt et spørgeskema i begyndelsen og slutningen af processen for at 
vurdere panelernes mangfoldighed, graden af tilfredshed med processen og den 
indlæringskurve, de måtte have oplevet på grund af panelernes forhandlingsmetoder. 
 

 Ud over feedbackmødet vil paneldeltagerne blive holdt orienteret om processen og 
opfølgningen direkte og via den digitale platform gennem regelmæssige nyhedsbreve og ad 
hoc-e-mails. 
 
 

 

 

 


