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Konferensen om Europas framtid
Konferensen om Europas framtid är ett gräsrotsbaserat projekt där Europas medborgare har möjlighet att säga sin mening om hur EU borde arbeta och fungera i framtiden. Via
forum som den digitala plattformen och de europeiska medborgarpanelerna kan de diskutera frågor som betyder något för dem.

Flerspråkiga digitala plattformen

Migration

En flerspråkig träffpunkt där människor kan dela och debattera
idéer

Vad är det?
•
•
•
•

Central träffpunkt där medborgarna kan dela med sig av idéer och skicka in bidrag
Arkiv för medborgarnas bidrag och dokument
Inlägg från evenemang som anordnas i konferensens regi
Publicering av konferensens slutsatser

Konferensstadgan

EU i världen
Utbildning, kultur,
ungdomsfrågor och idrott

Demokratin i EU
Värden och rättigheter,
rättsstatsprincipen, säkerhet

Ämnen

Klimat och miljö
Hälsa

Digital omställning
En starkare ekonomi, social rättvisa och
sysselsättning

Andra idéer som medborgarna föreslår

Medborgare och evenemangsarrangörer måste respektera konferensstadgan:
• Garantera full insyn, med inlägg från medborgare som analyseras och publiceras på
• Respektera EU:s värden: människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten
den digitala plattformen
och respekt för de mänskliga rättigheterna
• Strömma eller sända evenemangen när det är möjligt
• Främja mångfald i debatterna och respektera yttrandefriheten
• Respektera dataskyddsregler och konferensens visuella identitet
• Ingen hatretorik och inget innehåll som är olagligt eller avsiktligt felaktigt eller
vilseledande
• Främja deltagande från olika länder och användning av olika språk
Modereringen av plattformen övervakas av styrelsen

Europeiska medborgarpaneler

Konferensens plenarförsamling
449 representanter

Representanter

Per medlemsstat

Europaparlamentet
108
Nationella parlament
108
Europeiska medborgarpaneler
80
Rådet
54
Nationella evenemang och/eller paneler
27
Regionkommittén
18
Ekonomiska och sociala kommittén
18
Arbetsmarknadens parter
12
Civilsamhällets organisationer
8
Lokala förtroendevalda
6
Regionala förtroendevalda
6
Europeiska kommissionen
3
Europeiska ungdomsforumets ordförande
1

Forum där medborgare diskuterar specifika teman och förser konferensens plenarförsamling
med ett antal rekommendationer som EU-institutionerna måste följa upp
Fyra medborgarpaneler som sinsemellan täcker in de nio ämnen som tas upp ovan

(4)

200 slumpvis utvalda medborgare i varje panel

(2)
(1)

Bred medborgarrepresentation

Minst en man och en kvinna per medlemsstat genom degressiv proportionalitet precis som i parlamentet | En
tredjedel bör vara mellan 16 och 25 år
Geografiskt ursprung | Kön | Ålder | Socioekonomisk bakgrund | Utbildningsnivå

Representanter för varje panel deltar i plenarförsamlingen

Minst en tredjedel mellan 16 och 25 år | Lägger fram sina rekommendationer

Styrelse
9representanter

Debatterar och diskuterar

3 från Europaparlamentet
3 från Europeiska unionens råd
3 från Europeiska kommissionen

Rekommendationerna från medborgarpanelerna
Inläggen från den flerspråkiga plattformen

Arbetet förbereds

Guy Verhofstadt (parlamentet)
Clément Beaune* (rådet)
Dubravka Šuica (kommissionen)

Observatörer från Europaparlamentet, rådet, nationella parlament, Ekonomiska och sociala kommittén,
Regionkommittén, andra EU-institutioner och europeiska arbetsmarknadsparter

Av nio tematiska arbetsgrupper

Lägger fram

Förslag till styrelsen (på samförståndsbasis)

Samförstånd

Måste nås åtminstone mellan Europaparlamentet, rådet,
kommissionen och de nationella parlamenten

Gemensamt ordförandeskap
Europaparlamentet
Europeiska unionens råd
Europeiska kommissionen

Medordförande

Beslutar om konferensens arbete
Samförstånd
Mellan de nio representanterna
Förbereder plenarförsamlingens möten
Rapporterar till det gemensamma ordförandeskapet om plenarförsamlingens slutsatser

Gemensamt sekretariat

Roberta Metsola
Emmanuel Macron*
Ursula von der Leyen

Lika många från Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen
Säkerställer konferensens funktion samt bistår styrelsen och plenarförsamlingen

* Rådets representanter skiftar genom dess roterande ordförandeskap.

Det här är en ny uppdatering av en infografik som först publicerades i juni 2021.
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Mer information
Flerspråkig plattform
Konferensens flerspråkiga plattform är en träffpunkt där europeiska medborgare och civilsamhällesorganisationer har
möjlighet att bolla idéer om Europas framtid samt anordna och delta i evenemang. Den fungerar också som ett arkiv
för bidrag och dokument och ett interaktivt verktyg där medborgarnas idéer stöts och blöts. Plattformen är öppen för
medborgare, civilsamhället, arbetsmarknadens parter, andra intressenter, EU-myndigheter samt nationella, regionala och
lokala myndigheter.
Europeiska medborgarpaneler
Panelerna är konferensens vitala organ och har i uppgift att debattera frågor av betydelse för medborgarna. De europeiska
medborgarpanelerna (ca 200 slumpvis utvalda medborgare) är transnationella och representativa för EU:s befolkning, inte
bara i fråga om könsfördelning utan även sett till ålder, socioekonomisk bakgrund, geografiskt ursprung och utbildningsnivå.
En tredjedel av deltagarna är mellan 16 och 25 år. De europeiska medborgarpanelerna anordnar debatter, bland annat
med utgångspunkt i bidragen från den digitala plattformen, och ger näring åt plenarförsamlingens diskussioner med
rekommendationer som EU-institutionerna måste följa upp. Fyra tematiska medborgarpaneler har inrättats: i) Europeisk
demokrati/Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, ii) Klimat och miljö/Hälsa, iii) En starkare ekonomi, social
rättvisa och sysselsättning/Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/Digital omställning, och iv) EU i världen/Migration.
De europeiska medborgarpanelerna möts för överläggningar på olika platser och är inriktade på specifika teman.
Medlemsstaterna (nationellt, regionalt eller lokalt) och andra intressenter (civilsamhället, arbetsmarknadens parter eller
medborgare) kan anordna fler medborgarpaneler i konferensens regi, förutsatt att de till fullo respekterar konferensstadgan .
Gemensamt ordförandeskap
I täten för hela konferensen står en trio i form av ordförandena för Europaparlamentet, rådet och kommissionen – alltså
Roberta Metsola (efter David Sassolis bortgång), Emmanuel Macron (från rådets franska ordförandeskap, till och med
den 30 juni 2022) och Ursula von der Leyen. Enligt den turordning som fastställts genom rådets beslut innehades rådets
ordförandeklubba dessförinnan av Portugal (1 januari–30 juni 2021) och Slovenien (1 juli–31 december 2021). Konferensens
tredelade ordförandeskap är det organ som konferensens slutresultat ytterst kommer att rapporteras till, vilket innebär att
varje institution kan göra en lämplig uppföljning utifrån sina egna befogenheter.
Konferensens plenarförsamling
Plenarförsamlingen består av 449 representanter för de tre stora EU-institutionerna (kommissionen, rådet och parlamentet),
nationella parlament, medborgarpaneler, Europeiska regionkommittén (ReK), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
(EESK), nationella evenemang eller paneler, arbetsmarknadens parter och civilsamhället, och sedan juli, även lokala och
regionala förtroendevalda. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bjuds in när EU:s internationella
roll diskuteras. Andra intressenter och experter kan också bjudas in.
Plenarförsamlingen diskuterar såväl frågor och rekommendationer från de nationella och europeiska medborgarpanelerna
som inläggen från den digitala plattformen utifrån en tematisk indelning. Debatterna är öppna utan några förutbestämda
resultat eller politikområden. Plenarförsamlingen beslutar genom samförstånd (åtminstone mellan parlamentet, rådet,
kommissionen och de nationella parlamenten) om de beslut som ska läggas fram för styrelsen. Styrelsen svarar för
sammanställningen av konferensens slutrapport med full insyn och i fullt samarbete med plenarförsamlingen. Rapporten
offentliggörs på den digitala plattformen och skickas till det gemensamma ordförandeskapet för uppföljning.
Styrelse
Styrelsen leder konferensens arbete (plenarsammanträdena, europeiska medborgarpanelerna och den digitala plattformen),
övervakar all verksamhet och förbereder plenarförsamlingens möten, inklusive inläggen från medborgarna, samt
uppföljningen efter mötena. Alla tre institutioner (parlamentet, kommissionen och rådet) har lika stor representation i
styrelsen med tre ledamöter och upp till fyra observatörer vardera. Styrelsen leds gemensamt av en företrädare för var och
en av de tre institutionerna – i rådets fall, det roterande ordförandeskapet. Ordförandetrojkan i Cosac(konferensen mellan de
parlamentariska organen för EU-frågor i EU-ländernas nationella parlament) har permanent observatörsstatus. Även EESK och
ReK har observatörsstatus. Efter förslag från medordförandena gav plenarförsamlingen sitt stöd till att inrätta nio tematiska
arbetsgrupper, en för varje ämnesområde. Styrelsen får bjuda in experter att delta i konferensens evenemang.
Sekretariat
Ett gemensamt sekretariat, bestående av lika många anställda från Europaparlamentet, rådets generalsekretariat och
kommissionen, bistår styrelsen i organisationen av konferensens plenarförsamling och de europeiska medborgarpanelerna.

Källor: gemensam förklaring om konferensen om Europas framtid, konferensens arbetsordning, styrelsens rapporter
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