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Sammenfattende rapport af tredje møde i ledelsen for 

konferencen om Europas fremtid 

torsdag den 22. april 2021 

kl. 16.00-19.00, Europabygningen (lokale S7, 

hybridmøde) Deltagere: Se deltagerlisten i bilaget. 

Resumé og konklusioner: 
 

Ledelsen for konferencen om Europas fremtid holdt sit tredje møde den 22. april 2021 i Rådets 
bygning (hybridmøde). 

 

Det tredje møde blev ledet i fællesskab af MEP Guy VERHOFSTADT, Portugals statssekretær 
for Europaspørgsmål, Ana Paula ZACARIAS, og Kommissionens næstformand med ansvar for 
demokrati og demografi, Dubravka ŠUICA. Ana Paula ZACARIAS åbnede og hævede mødet. 

 

Ledelsen godkendte programmet og retningslinjerne for åbningsarrangement den 9. maj. 
 

På grundlag af bidrag fra repræsentanter og observatører og drøftelserne på mødet 
godkendte ledelsen med få ændringer udkastet til forretningsordenen med hensyn til 
konferencens fælles principper, dens anvendelsesområde og borgerdeltagelse som foreslået 
af formændene. 

 

Ledelsen drøftede udkastet til forretningsorden for konferencens plenarforsamling og 
navnlig dens rolle og sammensætning. På baggrund af udvekslingen af synspunkter pålagde 
ledelsen det fælles sekretariat at udarbejde et tekstudkast, så den samlede forretningsorden 
kan godkendes senest den 9. maj. 

 

Formændene orienterede ledelsen om de praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af EU-
borgerpaneler, som vil blive yderligere ajourført og udviklet til en detaljeret håndbog. 
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Konklusion: 

Ledelsen godkendte programmet og retningslinjerne for arrangementet den 9. maj. 
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Ana Paula Zacarias (formand) åbnede mødet. 
 

1. Godkendelse af programmet og retningslinjerne for arrangementet den 9. maj. 

Guy VERHOFSTADT (formand) ledede dette punkt på dagsordenen. Formanden meddelte, at 
de tre institutioners kommunikationstjenester som aftalt på det seneste ledelsesmøde den 
7. april forelagde formændene et fælles forslag til åbningsarrangementet den 9. maj 2021 
med følgende hovedelementer: 

- arrangementet vil finde sted som hybridmøde i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg 
- den franske præsident vil som værtslandets statsoverhoved holde den indledende 

tale ved arrangementet 
- formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil tale om formålet 

med og forventningerne til konferencen, ideelt set i dialog med borgerne 
- formændene vil give korte interviews om formålet med arrangementet og 

forventningerne til konferencen. 

Formanden oplyste, at alle ledelsens medlemmer er indbudt til arrangementet. Ana Paula 
Zacarias (formand) nævnte, at repræsentanter for medlemsstaterne er indbudt til at deltage 
på afstand. 

Formanden konkluderede, at ledelsen var klar til at godkende programmet. 
 

 
 

2. Udkast til forretningsorden for konferencen 
– Borgernes deltagelse: godkendelse 
– Konferencens plenarforsamling: drøftelse 

Ana Paula Zacarias (formand) ledede dette punkt på dagsordenen. Hun opfordrede til en 
hurtig aftale om forretningsordenen med godkendelse af kapitlerne om de fælles principper, 
anvendelsesområdet og borgerdeltagelse og en drøftelse af kapitlet om konferencens 
plenarforsamling, så den samlede forretningsorden kan godkendes senest den 9. maj. 

Formanden redegjorde for hovedelementerne i kapitlerne om konferencens fælles 
principper, dens anvendelsesområde og borgerdeltagelse (flersproget digital platform, 
konferencearrangementer, EU-borgerpaneler). 

Punkt 3 om de praktiske retningslinjer for EU-borgerpaneler blev drøftet sammen med dette 
punkt på dagsordenen og blev forelagt af formand og Kommissionens næstformand 
Dubravka Šuica. Spørgsmålene og bemærkningerne vedrørende punkt 3 er angivet i del 3 
nedenfor. 
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Konklusion: 

På grundlag af bidrag fra repræsentanter og observatører og drøftelserne på mødet 
godkendte ledelsen med få ændringer udkastet til forretningsordenen med hensyn til 
konferencens fælles principper, dens anvendelsesområde og borgerdeltagelse som 
foreslået af formændene. 

Konklusion: 

På baggrund af denne udveksling af synspunkter pålagde ledelsen det fælles sekretariat at 
udarbejde et udkast til forretningsordenen for konferencens plenarforsamling, så den 
samlede forretningsorden kan godkendes senest den 9. maj. 
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I den efterfølgende drøftelse om de fælles principper, anvendelsesområdet og borgerdeltagelse 
blev det besluttet at medtage direkte henvisninger til arbejdsmarkedets parter og præcisere, at 
ledelsens formænd på forhånd ville orientere ledelsen om de praktiske retningslinjer for 
tilrettelæggelsen af konferencens borgerpaneler. 

 
 

I den efterfølgende del af dette punkt på dagsordenen vedrørende forretningsordenen for 
plenarforsamlingen forklarede formand Ana Paula Zacarias, at ledelsen på nuværende tidspunkt 
ikke var blevet forelagt et fælles forslag, eftersom der ikke herskede enighed blandt 
formændene om visse centrale spørgsmål. Hun mindede om behovet for at respektere den 
fælles erklæring og understregede de to vigtigste udestående punkter, dvs. den rolle, som 
konferencens plenarforsamling har, og dens sammensætning. 
 

Deltagerne blev opfordret til at fremsætte bemærkninger under den efterfølgende debat. Under 
den efterfølgende drøftelse blev der stillet spørgsmål og fremsat bemærkninger, bl.a.: 

- Der var forskellige synspunkter om den rolle, som konferencens plenarforsamling har, dens 
arbejdsmetoder og den proces, der førte til udarbejdelsen af dens konklusioner. Nogle 
understregede også behovet for at respektere den interinstitutionelle balance og pegede på 
processens gennemsigtighed. 

- Størrelsen og sammensætningen af konferencens plenarforsamling. Der var flere 
opfordringer til at sikre en passende repræsentation af alle plenarforsamlingens deltagere. 
Flere mindede også om den fælles erklæring, der fastsætter en enkel forvaltningsstruktur. 
Mange deltagere mindede om målet om at sætte borgerne i centrum for konferencen. 

- Nogle observatører opfordrede til en passende repræsentation og fuldt medlemskab af 
plenarforsamlingen. 

Som svar henviste formanden til den fælles erklæring som grundlag for forretningsordenen. Hun 
konkluderede, at man i udstrakt grad havde nærmet sig hinanden om visse spørgsmål, men at 
der fortsat er behov for yderligere drøftelser om plenarforsamlingens rolle og sammensætning. 
Hun opfordrede også til en pragmatisk tilgang, så reglerne kan godkendes senest den 9. maj. 
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Konklusion: 

Formændene orienterede ledelsen om de praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af 
EU-borgerpaneler, som vil blive yderligere ajourført og udviklet til en detaljeret håndbog. 

Næste møde: 

Et ledelsesmøde er berammet til den 9. maj. 
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3. Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af EU-borgerpaneler: orientering ved 
formændene 

Dubravka Šuica (formand) ledede dette punkt på dagsordenen og understregede, at EU-
borgerpanelerne er en af konferencens centrale søjler. Det tekniske notat, der omdeles til 
ledelsen, indeholder bl.a. følgende elementer: 

- princippet om tilfældig udvælgelse af borgere på grundlag af flere kriterier 
- et deltagerantal på 200 pr. panel, hvoraf en tredjedel er unge 
- tilrettelæggelse af fire flersprogede paneler på forskellige lokaliteter i Unionen med 

mindst tre debatmøder for hvert panel 
- repræsentanter fra hvert borgerpanel deltager i plenarforsamlingen. 

Under den efterfølgende drøftelse blev de nærmere retningslinjer generelt hilst velkommen 
af ledelsen. Der blev bl.a. rejst spørgsmål og fremsat bemærkninger vedrørende 
udvælgelsesprocessen, unges deltagelse, det finansielle bidrag til de deltagende borgere, 
udvælgelsen af emner til panelerne og inddragelsen af civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
parter for at tilvejebringe ekspertise. 

Som svar understregede formanden og et medlem af det fælles sekretariat, at udvælgelsen 
af deltagere vil ske gennem tilfældig udvælgelse af borgere med det formål at danne 
"paneler", der repræsenterer EU's sociologiske mangfoldighed, hvilket bør føre til deltagelse 
af en bred vifte af borgere. 

Det tekniske notat om de praktiske retningslinjer vil blive ajourført og udviklet til en 
håndbog, der skal ligge til grund for tilrettelæggelsen af panelet. Det fælles sekretariat 
underretter regelmæssigt ledelsen. 

 

 
 

 

Ana Paula Zacarias (formand) hævede mødet. 
 
 

Kontakt: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde, 
medlemmer af det fælles sekretariat 
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