
Arbetsordning för konferensen om Europas framtid

Gemensamma principer

Artikel 1

Denna arbetsordning fastställs i enlighet med den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas 

framtid, i vilken konferensens grundvalar och principer fastställs.

Konferensen är ett medborgarinriktat och gräsrotsbaserat projekt där EU-invånarna kan säga vad de har för 

förväntningar på Europeiska unionen.

EU-medborgare från alla delar av samhället i unionens alla hörn kommer att kunna delta, och unga européer 

kommer att spela en central roll i utformningen av det europeiska projektets framtid.

Konferensen genomförs under ledning av de tre institutionerna – företrädda av Europaparlamentets talman, 

rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande – vilka fungerar som dess gemensamma 

ordförandeskap.

En effektiv förvaltningsstruktur kommer att bidra till styrningen av konferensen. Den ska säkerställa att de tre

EU-institutionerna är jämnt representerade och att alla delar som ingår har en jämn könsfördelning.

Konferensen, dess styrning och evenemang som anordnas inom dess ramar bygger på EU:s värden såsom 

dessa fastställs i EU-fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och ska 

vara inkluderande, öppna och transparenta.

Konferensen ska kunna kännas igen tack vare en enhetlig identitet och en konferensstadga. Stadgan är en 

uppsättning gemensamma principer och kriterier som återspeglar EU:s värden och som 

evenemangsarrangörer och konferensdeltagare ska ansluta sig till.

En återkopplingsmekanism ska garantera att de idéer som uttrycks vid evenemang under konferensen 

utmynnar i konkreta rekommendationer till åtgärder från EU:s sida.



Omfattning

Artikel 2

Konferensen har som mål att låta medborgarna påverka de frågor som är viktiga för dem.

Konferensens omfattning bör återspegla de områden där Europeiska unionen har befogenhet att agera eller där

Europeiska unionens åtgärder skulle gynna EU-medborgarna.

I enlighet med Europeiska rådets strategiska agenda, Europeiska kommissionens politiska riktlinjer

för 2019–2024 och de utmaningar som covid-19-pandemin medför kommer diskussionerna bland annat att 

omfatta följande:

Uppbyggande av en sund kontinent, kampen mot klimatförändringar och miljöproblem, en ekonomi för 

människor, social rättvisa, jämlikhet och solidaritet mellan generationerna, den digitala omställningen i EU, 

europeiska rättigheter och värden inbegripet rättsstatsprincipen, migrationsutmaningar, säkerhet, EU:s roll i 

världen, EU:s demokratiska grundvalar samt hur man kan stärka de demokratiska processer som styr 

Europeiska unionen. Diskussionerna kan också handla om övergripande frågor som rör EU:s förmåga att 

genomföra politiska prioriteringar, såsom bättre lagstiftning, tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, genomförande och verkställande av regelverket samt öppenhet och insyn.

Medborgarna får gärna ta upp ytterligare frågor som är viktiga för dem.

Medborgarnas deltagande

Artikel 3

Flerspråkig digital plattform

Den flerspråkiga digitala plattformen ska fungera som centrum för medborgarnas bidrag och information om 

konferensens olika delar. Den ska också fungera som ett arkiv för alla bidrag och dokument och som ett 

interaktivt verktyg för att utbyta och diskutera idéer samt bidrag från de många evenemang som anordnas i 

konferensens regi. Bidrag från medborgare som lämnats in online och från alla evenemang i anslutning till 

konferensen ska samlas in, analyseras, övervakas och publiceras via den digitala plattformen för att 

säkerställa full insyn.

Plattformen är direkt tillgänglig för medborgare, det civila samhället, arbetsmarknadens parter och andra 

berörda parter samt för offentliga myndigheter på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, förutsatt att de

ansluter sig till och respekterar konferensstadgan. En så diversifierad och stor grupp av människor som 

möjligt uppmuntras att delta.

Plattformen kommer att modereras under övervakning av det gemensamma sekretariatet på styrelsens vägnar.



Artikel 4

Konferensevenemang

Evenemang kan anordnas i en mängd olika format (inbegripet medborgarpaneler på nationell nivå och EU-

nivå) av EU:s institutioner och organ, medlemsstaterna eller andra aktörer (t.ex. regionala och lokala 

myndigheter, det organiserade civila samhället, arbetsmarknadens parter och medborgare) i konferensens regi 

och i enlighet med konferensstadgan, för att nå ut till en så bred publik som möjligt.

 Resultaten av sådana evenemang ska rapporteras på plattformen.

Sådana konferensevenemang (genom fysiska möten, i digital miljö eller i hybridformat) kan anordnas på olika

nivåer, t.ex. på europeisk, nationell, transnationell, regional eller lokal nivå, och kommer att involvera 

civilsamhället, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter1. Medborgarnas deltagande i dessa 

evenemang bör syfta till att spegla Europas mångfald.

Artikel 5

Europeiska medborgarpaneler

Europeiska medborgarpaneler kommer att anordnas. Varje panel ska bestå av ett antal medborgare för att 

säkerställa minst en kvinnlig och en manlig medborgare per medlemsstat och med beaktande av den princip 

om regressiv proportionalitet som tillämpas på Europaparlamentets sammansättning. Medborgarna ska väljas 

ut slumpvis och vara representativa för EU:s sociala mångfald med avseende på medborgarnas geografiska 

ursprung, kön, ålder, socioekonomiska bakgrund och/eller utbildningsnivå. En tredjedel av varje 

medborgarpanel ska bestå av personer under 25 år.

Utöver den tid som krävs för förberedelser, informationsutbyte och återkoppling ska dessa paneler 

sammanträda under överläggningarna på olika platser och vara inriktade på särskilda teman utifrån den 

omfattning som beskrivs i artikel 2 och medborgarnas bidrag på den digitala plattformen.

Företrädare för varje europeisk medborgarpanel, varav minst en tredjedel ska vara yngre än 25 år, ska delta i 

plenarförsamligen, presentera resultatet av sina diskussioner och diskutera dem med andra deltagare.

Panelerna ska ta hänsyn till bidrag som samlats in inom ramen för konferensen via den digitala plattformen 

och lämna synpunkter till konferensens plenarförsamling genom att formulera en uppsättning 

rekommendationer till unionen för uppföljning.

Styrelsens medordförande ska gemensamt att fastställa de praktiska formerna för anordnandet av 

konferensens medborgarpaneler, i enlighet med dessa regler och den gemensamma förklaringen, och i förväg 

informera styrelsen.

1 �Styrelsen kan överväga att involvera barn i konferensprocessen.



Förvaltningen av konferensen

Styrelsen

Artikel 6

Sammansättning

Styrelsen består av en lika representation från Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen – tre

företrädare och upp till fyra observatörer från varje institution.

Cosacs ordförandetrojka kommer att delta som ständig observatör.

Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kan när så är lämpligt också bjudas in

som observatörer, liksom företrädare för andra EU-institutioner och EU-organ och arbetsmarknadens parter2.

Artikel 7

Uppgifter och arbetsmetoder3

Beslut i frågor som styrelsen behandlar ska fattas av de nio företrädarna i samförstånd.

Styrelsen ska ansvara för att fatta beslut om konferensens arbete (plenarförsamlingar, paneler och den 

flerspråkiga digitala plattformen), dess förlopp och evenemang, och samtidigt övervaka konferensen medan 

den pågår och förbereda mötena i konferensens plenarförsamling, inbegripet medborgarnas bidrag och deras 

uppföljning.

Styrelsen ska enas om en uppsättning gemensamma principer och minimikriterier som återspeglar EU:s 

värden (den s.k. konferensstadgan) och som ska följas när evenemang anordnas i konferensens regi, och 

besluta om formerna för att rapportera resultaten av de olika aktiviteterna inom ramen för konferensen samt 

återkopplingsmekanismer.

Styrelsen ska regelbundet rapportera till det gemensamma ordförandeskapet (Europaparlamentets, rådets 

respektive Europeiska kommissionens ordförande).

Minst 1/3 av företrädarna för varje institution i styrelsen (Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

kommissionen) måste närvara för att ett möte ska kunna äga rum och för att styrelsen ska vara beslutsför. 

Medordförandena ska kontrollera att beslutförhet föreligger. Ständiga observatörer och inbjudna observatörer 

påverkar inte beslutsförheten.

2 � Företrädare för de europeiska arbetsmarknadsparterna är Business Europe, EFS, SGI 
Europe och SME United.
Det civila samhällets organisationer kommer att bjudas in till konferensens plenarförsamlingar.

3 � Styrelsen kan tänkas vilja överväga att, i arbetsordningen för konferensens 
plenarförsamlingar, införa bestämmelser om att utarbeta och offentliggöra rapporter efter varje 
möte i plenarförsamlingen.





Styrelsen ska utarbeta och offentliggöra slutsatserna från konferensens plenarförsamling och lägga fram 

konferensens slutresultat i form av en rapport till det gemensamma ordförandeskapet och dess tre 

institutioner.

Artikel 8

Det gemensamma sekretariatet

Det gemensamma sekretariatet, där personal från Europaparlamentet, rådets generalsekretariat och Europeiska

kommissionen är jämnt representerade, ska under styrelsens överinseende vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att säkerställa att styrelsen fungerar väl och bistå såväl dess företrädare som observatörer i enlighet med dessa

regler.

Medordförandena för det gemensamma sekretariatet ska närvara vid alla styrelsemöten.

Det gemensamma sekretariatet ska ha en stödjande funktion när det gäller plenarförsamlingens och de 

europeiska medborgarpanelernas organisation och processer.

Det gemensamma sekretariatet ska bistå styrelsen när det gäller att säkerställa en korrekt organisation och ett 

korrekt genomförande av konferensens plenarsammanträden.

Det gemensamma sekretariatet ska agera oberoende i enlighet med dessa regler.

Artikel 9

Experter

Styrelsen kan anlita experter och bjuda in dem att delta i de möten och evenemang som anordnas inom ramen 

för konferensen, särskilt medborgarpanelerna.

Artikel 10

Kallelse till möten

Styrelsen ska sammankallas av medordförandena.

Artikel 11

Tidsplan och dagordning

Medordförandena ska upprätta en preliminär tidsplan och dagordningar för mötena och överlämna dem till 

styrelsen för godkännande i början av varje möte.



Artikel 12

Dokumentation

Det gemensamma sekretariatet ska på medordförandenas vägnar skicka kallelsen och den preliminära 

dagordningen för ett styrelsemöte och alla andra handlingar med anknytning till detta möte till 

styrelseledamöterna och observatörerna senast två arbetsdagar före dagen för mötet, utom undantagsvis, i 

brådskande fall.

Varje företrädare för styrelsen och varje observatör får lämna ett skriftligt inlägg till styrelsen. Sådana 

skriftliga inlägg ska sändas ut av det gemensamma sekretariatet till övriga företrädare för styrelsen och till 

observatörer.

Det gemensamma sekretariatet ska utarbeta sammanfattande rapporter från styrelsemötena, som ska 

godkännas av styrelsens medordförande, vid behov genom skriftlig överenskommelse. Det gemensamma 

sekretariatet ska översända de sammanfattande rapporterna till företrädarna och observatörerna vid mötet och 

till det gemensamma sekretariatet.

När styrelsen agerar genom att utfärda rapporter ska ordet ”rapport” anges i rubriken. Det gemensamma 

sekretariatet ska registrera alla rapporter med ett löpnummer och med en referens till det datum rapporten 

godkändes för offentliggörande på den flerspråkiga digitala plattformen.

Artikel 13

Mötenas genomförande

Styrelsemötena ska ledas gemensamt av medordförandena. Före varje möte ska medordförandena enas om 

hur ordförandeskapet ska delas upp för att säkerställa jämlikhet dem emellan.

Medordförandena ska säkerställa att diskussionerna genomförs på ett korrekt sätt och får vidta alla åtgärder 

som är ägnade att främja ett optimalt utnyttjande av den tid som står till förfogande, t.ex. fastställa i vilken 

ordning punkterna ska behandlas, begränsa talartiden eller avgöra den inbördes ordningen för inläggen.

Styrelsen får på förslag av medordförandena undantagsvis besluta att bjuda in andra personer att vara med när

en punkt på dagordningen diskuteras. Medordförandena ska besluta om vilken personal, förutom den som 

ingår i det gemensamma sekretariatet, som får närvara vid mötena.

Artikel 14

Öppenhet

Preliminära dagordningar ska offentliggöras före styrelsemötena. Sammanfattningar eller andra dokument 

som styrelsen anser vara nödvändiga ska efter mötet göras tillgängliga för allmänheten på den flerspråkiga 

digitala plattformen.



Artikel 15

Mötesplats

Styrelsen ska sammanträda i rådets lokaler, såvida inte medordförandena beslutar något annat4. Deltagande 

kan ske genom personlig närvaro eller på distans, i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser. 

Styrelsens medordförande kommer att besluta om valet av elektronisk plattform för hybridmöten och virtuella

möten.

Konferensens plenarförsamling

Artikel 16

Sammansättning

Konferensens plenarförsamling ska bestå av 108 företrädare för Europaparlamentet, 54 för rådet och 3 för 

Europeiska kommissionen5 samt 108 företrädare för alla nationella parlament, på lika villkor, liksom av 

medborgare.

80 företrädare för europeiska medborgarpaneler, varav minst en tredjedel ska vara yngre än 25 år, Europeiska 

ungdomsforumets ordförande och 27 företrädare6   för nationella evenemang och/eller nationella 

medborgarpaneler kommer att delta. Detta motsvarar totalt 108.

18 företrädare för Regionkommittén och 18 för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 6 folkvalda 

företrädare från regionala myndigheter och 6 folkvalda företrädare från lokala myndigheter, 12 företrädare 

från arbetsmarknadens parter och 8 för civilsamhället kommer också att delta. Unionens höga representant för

utrikes frågor och säkerhetspolitik ska inbjudas att delta när EU:s internationella roll diskuteras.

Företrädare för viktiga berörda parter kan också bjudas in.

Vid sammansättningen av konferensens plenarförsamling ska en jämn könsfördelning respekteras.

Artikel 17

Uppgifter och arbetsmetoder

Konferensens plenarförsamling ska diskutera rekommendationerna från de nationella och europeiska 

medborgarpanelerna och synpunkterna från den flerspråkiga digitala plattformen, grupperade efter teman, 

med full respekt för EU:s grundläggande principer och konferensstadgan, utan förutbestämt resultat och utan

4 � Med förbehåll för ytterligare diskussioner kan konferensens plenarförsamlingar och möten i 
medborgarpaneler hållas i Europaparlamentets lokaler. Det gemensamma sekretariatet kommer att 
förläggas till en enda plats, helst i Europeiska kommissionens lokaler, så snart de sanitära 
förhållandena medger detta.

5 � Andra kommissionsledamöter kommer att delta i plenarförsamlingen, särskilt när frågor som 
är relevanta för deras ansvarsområden ska diskuteras.

6� En per medlemsstat.





att begränsa diskussionernas omfattning till på förhand fastställda politikområden. Efter det att dessa 

rekommendationer har lagts fram av och diskuterats med medborgarna kommer plenarförsamlingen på 

samförståndsbasis att lägga fram sina förslag7 för styrelsen.

Minst en tredjedel av varje företrädargrupp som bjudits in till konferensens plenarförsamling måste närvara 

för att ett sammanträde ska kunna äga rum. Styrelsens medordförande ska kontrollera detta.

Artikel 18

Slutsatserna från plenarförsamlingen

På grundval av diskussionerna i och förslagen från konferensens plenarförsamling ska styrelsen, på 

samförståndsbasis, utarbeta en rapport i fullt samarbete med och med full insyn från konferensens 

plenarförsamling, som sedan ska offentliggöras på den flerspråkiga digitala plattformen.

Artikel 19

Kallelse till möten, kalender, dagordning och dokumentation

Medordförandena ska på styrelsens vägnar sammankalla konferensens plenarförsamling på grundval av en 

kalender som godkänts av styrelsen. Dagordningen för ett möte i konferensens plenarförsamling ska föreslås 

av styrelsen och skickas ut av det gemensamma sekretariatet, tillsammans med relevanta handlingar, som 

regel på unionens samtliga officiella språk, senast sju arbetsdagar före mötesdagen, utom undantagsvis, i 

brådskande fall.
Artikel 20

Mötenas genomförande

Mötena i konferensens plenarförsamling ska ledas gemensamt av styrelsens medordförande. Före varje möte 

ska medordförandena enas om hur ordförandeskapet ska delas upp för att säkerställa jämlikhet dem emellan.

Medordförandena ska säkerställa att diskussionerna genomförs på ett korrekt sätt och får vidta alla åtgärder 

som är ägnade att främja ett optimalt utnyttjande av den tid som står till förfogande, t.ex. fastställa i vilken 

ordning punkterna ska behandlas, begränsa talartiden eller avgöra den inbördes ordningen för inläggen.

Medordförandena kommer vid behov att föreslå plenarförsamlingen att inrätta tematiska arbetsgrupper, i vilka

företrädare för respektive medborgarpanel kommer att delta8.

7 � Samförstånd måste nås åtminstone mellan företrädarna för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska kommissionen och företrädarna för de nationella parlamenten, på lika villkor. Om 
ståndpunkten hos företrädarna för medborgare från nationella evenemang och/eller europeiska eller 
nationella medborgarpaneler tydligt är en annan bör detta anges i styrelsens rapport.

8� Politiska grupperingar kan anordna förmöten.





Medordförandena kommer gemensamt att fastställa de praktiska formerna för genomförandet av mötena i 

konferensens plenarförsamling, i enlighet med dessa regler och den gemensamma förklaringen.

Mötena ska hållas på unionens samtliga officiella språk.

Artikel 21

Mötesplats

Konferensens plenarförsamling ska sammanträda i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg, såvida inte 

medordförandena beslutar något annat.

Styrelsens medordförande ska fatta beslut om huruvida närvaro får ske personligen, på distans eller i en 

hybridform, i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Medordförandena kommer att besluta om valet av elektronisk plattform för hybridmöten och virtuella möten.

Artikel 22

Öppenhet

Sammanträdena i konferensens plenarförsamling ska direktsändas och alla dokument från konferensens 

plenarförsamling ska offentliggöras på den flerspråkiga digitala plattformen.

Slutbestämmelser

Artikel 23

Slutresultatet av konferensen ska presenteras i en rapport till det gemensamma ordförandeskapet. De tre 

institutionerna ska skyndsamt behandla frågan om hur de ska följa upp denna rapport på ett effektivt sätt, var 

och en inom sitt behörighetsområde och i enlighet med fördragen.

Artikel 24

Styrelsen får ändra eller komplettera arbetsordningen på förslag av styrelsens medordförande.
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