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Sammenfattende rapport af første og konstituerende møde i ledelsen for 

konferencen om Europas fremtid 

onsdag den 24. marts 2021 

kl. 17.00-19.00, Europabygningen (mødelokale S7, hybridmøde) 

Deltagere: Se deltagerlisten i bilaget. 

Resumé og konklusioner 
 

Ledelsen for konferencen om Europas fremtid holdt sit første konstituerende møde den 24. 
marts 2021 i Rådets bygning (hybridmøde) efter indbydelse fra de tre formænd for EU-
institutionerne. Ledelsen vil føre tilsyn med konferencens arbejde, forløb og tilrettelæggelse. 

 

Dette første møde fandt sted i en konstruktiv og positiv atmosfære og blev ledet i fællesskab 
af Portugals statssekretær for europaspørgsmål, Ana Paula ZACARIAS, Kommissionens 
næstformand, Dubravka ŠUICA, og MEP Guy VERHOFSTADT. Deltagerne bekræftede deres 
engagement med hensyn til et inklusivt og gennemsigtigt samarbejde for at gøre 
konferencen til en succes og understregede, at ledelsen skal handle som en enkelt enhed. 

 

Ledelsen tog de første skridt til at sikre, at borgerne inden længe kan begynde at bidrage til 
konferencen, navnlig på den flersprogede digitale platform. Platformen blev modtaget 
meget positivt af deltagerne, og alle støttede en hurtig lancering. Inden ledelsens næste 
møde vil der stadig blive fremsat forslag til behandling af spørgsmål, der er rejst om 
præsentationen af emnerne, med henblik på at godkende, at platformen lanceres den 19. 
april 2021. Ledelsen besluttede at overlade beslutningen om den visuelle identitet til det 
fælles sekretariat med støtte fra de respektive kommunikationsafdelinger. 

 

Ledelsen drøftede muligheden for et formelt arrangement den 9. maj i Strasbourg og en 
mulig første plenarforsamling for konferencen den 10. maj (afhængigt af restriktionerne som 
følge af covid-19-pandemien). Den udvekslede også synspunkter om dens interne 
arbejdsmetoder og om plenarforsamlingens arbejdsmetoder. Der vil blive udarbejdet et 
udkast til arbejdsmetoder for konferencen (ledelsen og plenarforsamlingen) med henblik på 
drøftelse og godkendelse på ledelsens næste møde. 

 

Ledelsens næste møde er planlagt til den 7. april 2021. 
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1. Indledende bemærkninger og udveksling af synspunkter 

På dette konstituerende møde i ledelsen kom alle repræsentanter og observatører med 
korte indledende bemærkninger. Alle bekræftede deres engagement med hensyn til et 
inklusivt og gennemsigtigt samarbejde og for at gøre konferencen til en succes. 

Portugals statssekretær Ana Paula ZACARIAS (formand) ledede dette dagsordenspunkt og 
understregede behovet for at samarbejde på en gennemsigtig og inklusiv måde. Hun 
meddelte, at arbejdet vil blive baseret på den fælles erklæring. 

Formændene fremhævede konferencens unikke karakter som en unik lejlighed til at 
udstikke en fælles kurs for fremtiden, hvor de tre EU-institutioner for første gang lader 
borgerne komme til orde direkte om Europas fremtid. 

De understregede behovet for at være innovative under denne proces og mindede om 
målet om at sætte borgerne i centrum for drøftelserne. Ledelsens rolle med hensyn til 
styringen af konferencen og behovet for at arbejde som en enkelt enhed blev anset for 
afgørende. 

Ledelsens repræsentanter understregede, at hovedformålet er at inddrage borgerne i hele 
processen. Behovet for en interaktiv kommunikation og et åbent, inklusivt og brugervenligt 
system blev understreget. Ledelsen udtrykte tilfredshed med chartret, som skal overholdes 
af alle, der deltager i øvelsen. Det blev understreget, at konferencen også bør være lydhør 
over for kritiske røster. Den bør også være årvågen over for ulovligt indhold eller hadefuld 
tale. Betydningen af borgernes deltagelse i konferencens plenarforsamlinger blev også 
fremhævet. 

Nogle påpegede den stramme tidsplan og behovet for at afholde høringerne inden årets 
udgang i god tid før udarbejdelsen af den fælles rapport til det fælles formandskab senest i 
foråret 2022 under det franske formandskab. 

Nogle andre af ledelsens repræsentanter hilste den inklusive tilgang velkommen, herunder 
alle Europa-Parlamentets politiske grupper og de nationale parlamenter. Medlemsstaternes 
store interesse i konferencen blev også understreget. 

Andre repræsentanter udtrykte tilfredshed med det interinstitutionelle samarbejde om 
denne innovative proces, som også kan ses som en form for decentral strategisk 
fremsynsøvelse. Nogle påpegede, at resultatet vil skulle omsættes til konkrete skridt, 
herunder gennem institutionernes respektive arbejdsprogrammer. 

Nogle observatører understregede, at dette ikke kun må være en lytteøvelse, men skal være 
et forum til drøftelser og en dynamisk europæisk debat, og at der er fundamentalt 
forskellige holdninger til Unionen og dens værdier, som skal tages i betragtning. Det blev 
dog understreget, at konferencen trods de forskellige synspunkter bør gribes an med en 
åben og positiv holdning og fokusere på at bringe Unionen tættere på borgerne, samtidig 
med at der også tages hensyn til nærhedsprincippet. Det blev desuden fremhævet, at 
processen for at blive en succes skal være ambitiøs, gennemsigtig og åben for alle. 

Andre observatører henviste også til de positive erfaringer, som de europæiske regioner har 
med borgerdeltagelse, og understregede de nationale parlamenters nøglerolle og det 
særlige bånd, de har til borgerne. Det blev fremhævet, at det er nødvendigt også at se ud 
over Europa, 
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Konklusion: Repræsentanterne og observatørerne bekræftede deres engagement med 

hensyn til et inklusivt og gennemsigtigt samarbejde og for at gøre konferencen til en succes. 

og at konferenceprocessen skal være en åben proces. Desuden blev det understreget, at de 
forestående formandskaber for Rådet vil blive involveret mest i processen, og at det derfor 
er vigtigt at styrke samarbejdet mellem de nationale regeringer og de nationale 
parlamenter. 

Det Europæiske Regionsudvalgs og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs støtte 

blev fremhævet, og det blev fremhævet, at de er rede til at tilslutte sig principperne i den 

fælles erklæring og til aktivt at bidrage til processen. Det blev bemærket, at Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalgs erfaringer med at formidle mellem arbejdsgivere, 

arbejdstagere og borgere vil være en merværdi for konferencen. 

Desuden blev det fremhævet, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i konferencens 

arbejde for at tilføre et ikkeinstitutionelt perspektiv i ledelsen. Endelig blev det 

understreget, at det er vigtigt at drøfte emner vedrørende økonomi, arbejdsmarked og 

sociale spørgsmål. De indbudte arbejdsmarkedsparter udtrykte ønske om at inddrage alle 

anerkendte arbejdsmarkedsparter i ledelsen. 
 

 

2. Udveksling af synspunkter om den flersprogede digitale platform og dens lancering 

Kommissionens næstformand, Dubravka ŠUICA (formand), ledede dette dagsordenspunkt 
om den digitale platform og understregede dens betydning som konferencens digitale 
omdrejningspunkt og behovet for at godkende den tillige med et sæt grundprincipper for 
deltagerne, så debatten mellem borgerne kan begynde inden længe. Hun oplyste, at 
platformen vil tilbyde oversættelse til alle officielle EU-sprog, så borgerne får en reel 
mulighed for tværnationale debatter. Borgere og organisationer vil kunne holde 
arrangementer og give feedback direkte på platformen. For aktivt at bidrage til og bruge 
platformen skal borgerne forpligte sig til at overholde et charter, der omfatter de principper, 
som er fastsat i EU-traktaterne og den fælles erklæring. Der vil også være et 
moderationssystem. Hun understregede videre, at emnerne afspejler emnerne i den fælles 
erklæring. Under kategorien "Andre idéer" har borgerne desuden mulighed for at starte 
enhver diskussion, de måtte ønske. 

Europa-Kommissionens generaldirektør for kommunikation blev af ledelsen bedt om at 
fremlægge et forslag til en flersproget digital platform. Platformen vil sikre maksimal 
deltagelse, debat, adgang og gennemsigtighed. Den er tænkt som både et flersproget 
interaktivt værktøj og det digitale omdrejningspunkt for konferencen, dvs. det centrale sted, 
hvor borgerne kan finde alle oplysninger om konferencen og dele idéer, og hvor inputtene 
fra mange forskellige arrangementer vil blive samlet. Den vil gøre det muligt at analysere, 
overvåge og offentliggøre alle data. Præsentationen omfattede også den foreslåede visuelle 
identitet. 

Under den efterfølgende debat blev platformen modtaget positivt af deltagerne, og der var 
enighed om, at den bør lanceres hurtigst muligt, med den 19. april 2021 som mulig 
startdato. Der blev stillet en række spørgsmål vedrørende listen over emner, navnlig om 
migration, sikkerhed, sociale spørgsmål og økonomiske spørgsmål 
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Konklusion: Ledelsen drøftede den flersprogede digitale platform og støttede værktøjets 

lancering hurtigst muligt. Ledelsen noterede sig forslagene vedrørende beskrivelsen af 

emner, og formændene vil vende tilbage med forslag til næste møde i ledelsen med henblik 

på at lancere platformen den 19. april. Ledelsen besluttede at overlade valget af den visuelle 

identitet til det fælles sekretariat og de respektive kommunikationsafdelinger på grundlag af 

det hidtidige arbejde. 

Konklusion: Formændene vil til næste møde forberede et udkast til ledelsens 

arbejdsmetoder og et udkast til forretningsorden for konferencen. 

er tilstrækkeligt afspejlet i listen over emner, som borgerne vil kunne bidrage til. 

Formændene besluttede på næste møde den 7. april at vende tilbage med et forslag, der 

tager hensyn til forslagene i denne henseende. 

Der blev også stillet spørgsmål om platformens analytiske kapacitet og muligheden for at 

bruge andre sprog end de officielle EU-sprog og ikke-EU-borgeres mulighed for at reagere. 

Det blev bekræftet, at værktøjet har en analytisk kapacitet baseret på kunstig intelligens og 

moderation, og at der er truffet alle nødvendige sikkerheds- og 

databeskyttelsesforanstaltninger. Værktøjet er fuldt operationsdygtigt på de 24 officielle 

sprog, og ledelsen kan efter behov træffe afgørelser om praktiske ordninger med enkelte 

medlemsstater. For så vidt angår ikke-EU-borgere blev det bemærket, at konferencen 

primært er rettet til EU-borgere, men at der ikke vil være geoblokering. 

Med hensyn til den visuelle identitet besluttede ledelsen at overlade beslutningen til det 

fælles sekretariat med støtte fra de respektive kommunikationsafdelinger på grundlag af det 

hidtidige arbejde, herunder borgerhøringen om de elementer, der indgår i den visuelle 

identitet. 
 

 

3. Udveksling af synspunkter om plenarforsamlingens og ledelsens arbejdsmetoder 

MEP Guy VERHOFSTADT (formand) ledede dette dagsordenspunkt. Han beskrev de centrale 

elementer, der bør behandles i forbindelse med konferencens arbejdsmetoder, navnlig 

vedrørende ledelsen og konferencens plenarforsamling, for at gøre det muligt at lancere 

konferencearbejdet i praksis og i god tid inden den formelle start, alt sammen inden for de 

rammer, som den fælles erklæring har lagt. Han anførte navnlig, at de ni repræsentanter for 

ledelsen i henhold til den fælles erklæring træffer afgørelser ved konsensus. De punkter, der 

skal behandles for så vidt angår ledelsen, omfatter formændenes rolle, observatørernes 

rolle og de praktiske aspekter af ledelsens møder. Han var desuden af den opfattelse, at det 

fælles sekretariat fysisk bør arbejde sammen et enkelt sted. For så vidt angår 

plenarforsamlingen bør plenarforsamlingens og dens delegationers størrelse og dens 

beslutningstagning samt udformningen og tilrettelæggelsen af borgerpanelerne også 

behandles. Der fandt en første drøftelse sted, hvor ledelsen understregede behovet for 

hurtigt at nå til enighed om konferencens og navnlig ledelsens arbejdsmetoder. Det blev 

også fremhævet, at andre afgørende elementer som plenarforsamlinger og borgerpaneler 

bør drøftes hurtigst muligt. Formand Guy VERHOFSTADT foreslog, at han kan forelægge de 

øvrige formænd et udkast til forretningsorden for konferencen forud for næste møde i 

ledelsen. 
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Konklusion: Ledelsens næste møde finder sted den 7. april 2021. 

4. Næste skridt og næste møde 

Ledelsens repræsentanter besluttede, at næste møde i ledelsen vil finde sted den 7. april og 

vil fokusere på eventuelle udestående spørgsmål vedrørende platformens lancering, 

forberedelsen af startarrangementet den 9. maj og en eventuel plenarforsamling og 

arbejdsmetoderne for ledelsen og plenarforsamlingen samt borgerpaneler. 
 

 

Kontakt: Susanne Höke, medlem af det fælles sekretariat 
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Bilag 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

Vice-President of the European Commission 

  

Representative Mr Manfred WEBER, (remote participation) 

Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 

Vice-President of the Commission 

  

Representative Ms Vĕra JOUROVÁ, 

Vice-President of the Commission 
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OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verts/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 
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Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the 

Drzvni Svet 
  

OBSERVER 
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Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 

(BusinessEurope) Invited 

Mr Markus BEYRER, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 
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Secretary General of ETUC 
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