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Hvad er det?
• Mødested, hvor borgerne kan dele idéer og indsende bidrag
• Register over borgernes bidrag og dokumenter
• Input fra arrangementer, der finder sted inden for rammerne af konferencen
• Offentliggørelse af konferencens konklusioner

Konferencecharter
Borgere og arrangører skal overholde konferencechartret:
• Respektere EU's værdier: menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 

retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne
• Fremme mangfoldighed i debatterne og respektere ytringsfriheden
• Ingen hadefuld tale eller indhold, som er ulovligt eller bevidst falsk eller vildledende
• Fremme deltagelse på tværs af grænserne og brug af forskellige sprog
• Garantere fuld gennemsigtighed ved at analysere og offentliggøre input fra borgerne på 

Konferencens plenarfor-
samling
449 repræsentanter

Repræsentanter

Debatter og drøftelser
Anbefalingerne fra borgerpanelerne
Input fra den flersprogede platform

Arbejdet forberedes
Inden for 9 tematiske arbejdsgrupper

Fremlægger
Forslag for bestyrelsen (på grundlag af enighed)

Konsensus
Skal som minimum opnås mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet, Europa-Kommissionen og de nationale parlamenter

EU-borgerpaneler
Fora, hvor borgerne drøfter specifikke temaer og fremsætter et sæt anbefalinger til 
konferencens plenarforsamling, så EU-institutionerne kan følge op på disse

Der er nedsat fire borgerpaneler, som dækker de ni emner, der er nævnt ovenfor.

200 tilfældigt udvalgte borgere i hvert panel
Mindst en mand og en kvinde pr. medlemsstat med degressiv proportionalitet som i Parlamentet | 1/3 skal 
være mellem 16 og 25 år

Bred repræsentation af borgere
Geografisk oprindelse | Køn | Alder | Socioøkonomisk baggrund | Uddannelsesniveau

Repræsentanter for hvert panel deltager i plenarforsamlingen
Mindst 1/3 på mellem 16 og 25 år | For at fremlægge deres anbefalinger

Fælles formandskab
Europa-Parlamentet Roberta Metsola
Rådet for Den Europæiske Union Emmanuel Macron*
Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen

Bestyrelsen
9 repræsentanter

3 fra Europa-Parlamentet
3 fra Rådet for Den Europæiske Union
3 fra Europa-Kommissionen

Observatører fra Europa-Parlamentet, Rådet, de nationale parlamenter, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, Regionsudvalget, andre EU-institutioner og europæiske arbejdsmarkedsparter

Træffer afgørelse om konferencens arbejde
Forbereder plenarmøderne
Aflægger rapport til det fælles formandskab om plenarforsamlingens konklusioner

Medformænd
Guy Verhofstadt (Parlamentet)
Clément Beaune (Rådet)
Dubravka Šuica (Kommissionen)

Konsensus
mellem de ni repræsentanter

Fælles sekretariat
Ligeligt antal fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen

Sikrer, at konferencen fungerer, bistår bestyrelsen og plenarforsamlingen

Flersproget digital platform
Et flersproget mødested for deling og drøftelse af idéer

den digitale platform
• Webstreaming eller transmission af arrangementer, hvor det er muligt
• Overholde databeskyttelsesreglerne og konferencens visuelle identitet

Moderering af platformen under bestyrelsens tilsyn

Pr. medlemsstat
Europa-Parlamentet 108
De nationale parlamenter 108 (4)
EU-borgerpaneler 80
Rådet 54 (2)
Nationale arrangementer og/eller paneler 27 (1)
Regionsudvalget 18
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 18

Arbejdsmarkedets parter 12
Civilsamfundets organisationer 8
Lokale folkevalgte 6
Regionale folkevalgte 6
Europa-Kommissionen 3
Formand for Det Europæiske 
Ungdomsforum 1

Konferencen om Europas fremtid er en bottom-up-øvelse, der giver de europæiske borgere mulighed for at give deres mening om EU's fremtidige politikker og funktionsmåde til 
kende. Værktøjer som den digitale platform og borgerpaneler gør det muligt at drøfte emner, der har betydning for borgerne.

* Rådets repræsentanter skifter med det roterende formandskab.

Emner

Migration

EU i verden

Uddannelse, kultur, 
ungdom og sport

Digital omstilling

En stærkere økonomi, social retfærdighed 
og job

Europæisk demokrati
Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed

Klimaændringer og miljøet

Sundhed

Andre emner foreslået af borgerne

Dette er en yderligere opdatering af en infografik, der oprindeligt blev offentliggjort i juni 2021.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Yderligere oplysninger

Flersproget platform
Konferencens flersprogede platform er et mødested, der giver europæiske borgere og europæiske civilsamfundsorganisationer 
mulighed for at udveksle idéer om Europas fremtid og for at være vært for og deltage i arrangementer. Den fungerer som 
et register over bidrag og dokumenter og som et interaktivt redskab til at dele og drøfte idéer fra borgerne. Platformen er 
åben for borgere, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, andre interessenter, offentlige myndigheder på EU-plan og på 
nationalt, regionalt og lokalt plan.

EU-borgerpaneler
Borgerpanelerne er vigtige organer under konferencen, som har til opgave at drøfte spørgsmål af betydning for borgerne. 
Sammensætningen af de europæiske borgerpaneler (± 200 tilfældigt udvalgte borgere) er tværnational og repræsentativ for 
EU's befolkning, ikke kun med hensyn til køn, men også med hensyn til alder, socioøkonomisk baggrund, geografisk oprindelse 
og uddannelsesniveau med 1/3 af deltagerne på mellem 16 og 25 år. De europæiske borgerpaneler afholder debatter, bl.a. på 
grundlag af bidrag fra den digitale platform, og bidrager til drøftelserne på konferencens plenarforsamling med anbefalinger, 
som EU-institutionerne skal følge op på. Der er fire tematiske borgerpaneler: i) European democracy/values, rights, rule of law, 
security; ii) climate change, environment/health; iii) stronger economy, social justice, jobs/education, youth, culture, sport/
digital transformation; and iv) EU in the world/migration.
De europæiske borgerpaneler samles forskellige steder til debatmøder, som omhandler specifikke temaer. Medlemsstaterne 
(på nationalt, regionalt eller lokalt plan) og andre interessenter (civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter eller borgere) 
kan tilrettelægge yderligere borgerpaneler inden for rammerne af konferencen, forudsat at de fuldt ud overholder 
konferencechartret.

Fælles formandskab
Konferencen er underlagt trepartsmyndigheden bestående af formændene for Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen, henholdsvis Roberta Metsola (der overtog formandskabet efter den afdøde David Sassoli), 
Emmanuel Macron, der repræsenterer det franske formandskab for Rådet indtil den 30. juni 2022, og Ursula von der Leyen. 
På grundlag af den rotationsordning, der er fastsat ved Rådets afgørelse, blev formandskabet for Rådet tidligere varetaget af 
Portugal (1. januar – 30. juni 2021) og derefter af Slovenien (1. juli – 31. december 2021). Konferencens trepartsformandskab 
er det øverste organ, som det endelige resultat af konferencen vil blive rapporteret til, således at hver institution kan foretage 
en passende opfølgning i overensstemmelse med sine egne beføjelser. 

Konferencens plenarforsamling
Plenarforsamlingen består af i alt 449 repræsentanter fra de tre institutioner (Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union 
og Europa-Parlamentet), de nationale parlamenter, borgerpanelerne, Det Europæiske Regionsudvalg (RU), Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), nationale arrangementer eller paneler, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet og, 
siden juli, lokale og regionale folkevalgte. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
indbydes, når EU's internationale rolle drøftes. Andre interessenter og eksperter kan også indbydes.
Plenarforsamlingen drøfter spørgsmål og anbefalinger fra de nationale og europæiske borgerpaneler samt input fra den 
digitale platform, grupperet efter temaer. Debatterne er åbne uden et forudbestemt resultat og uden at begrænse emnerne 
til forud fastlagte politikområder. Plenarmødet træffer afgørelse med konsensus (i det mindste mellem Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og de nationale parlamenter) om de forslag, der skal forelægges bestyrelsen. Sidstnævnte er ansvarlig for at 
udarbejde den endelige rapport fra konferencen i fuldt samarbejde og i fuld åbenhed med plenarforsamlingen. Rapporten vil 
blive offentliggjort på den digitale platform og sendt til det fælles formandskab med henblik på konkret opfølgning. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen leder konferencens arbejde (plenarforsamlinger, europæiske borgerpaneler og den digitale platform), 
fører tilsyn med alle aktiviteter og forbereder plenarmøder, herunder bidrag fra borgerne, og følger op på dem. Alle tre 
institutioner (Parlamentet, Kommissionen og Rådet) er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen, hver med tre medlemmer og 
op til fire observatører. Bestyrelsen ledes i fællesskab af en repræsentant for hver af de tre institutioner – i Rådets tilfælde 
af det roterende formandskab. COSAC's (Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalgs) formandskabstrojka 
har permanent observatørstatus. EØSU og Regionsudvalget har også observatørstatus. Efter medformændenes forslag 
godkendte plenarforsamlingen oprettelsen af ni tematiske arbejdsgrupper, én for hvert af de ni emner. Bestyrelsen kan 
indbyde eksperter til at deltage i konferencens arrangementer.

Sekretariat
Et fælles sekretariat bestående af et ligeligt antal ansatte fra Europa-Parlamentet, Generalsekretariatet for Rådet og 
Kommissionen bistår bestyrelsen i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencens plenarmøder og de europæiske 
borgerpaneler.

Dette dokument er udarbejdet for Europa-Parlamentets medlemmer og ansatte og tjener som baggrundsmateriale for at hjælpe dem i deres parlamentariske 
arbejde. Forfatteren/forfatterne er eneansvarlig(e) for indholdet i dette dokument, og eventuelle synspunkter, der fremgår heraf, bør ikke betragtes som 
Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives, og Europa-Parlamentet 
underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar. © Den Europæiske Union, 2022.

eprs@ep.europa.eu (kontakt)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)  http://epthinktank.eu (blog)  http://epthinktank.eu

Kilder: Fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid, konferencens forretningsorden, bestyrelsens rapporter.
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