Arbetsgrupper
Mandat
[Bilaga till diskussionsunderlaget om organisationen av plenarsammanträden]

I.
A. I enlighet med arbetsordningen för konferensen om Europas framtid (konferensen) föreslog
medordförandena för konferensens styrelse för konferensens plenarförsamling att nio tematiska
arbetsgrupper inrättas (se den föreslagna förteckningen över arbetsgrupper i bilagan till detta
diskussionsunderlag). Den 19 juni lade medordförandena fram förslaget till organisation av
tematiska arbetsgrupper för plenarförsamlingen, som stödde detta förslag.

B. Medordförandena i konferensens styrelse kommer att utse ordföranden för varje arbetsgrupp
(2 från Europaparlamentet, 2 från rådet, 2 från kommissionen, 2 från de nationella parlamenten
och 1 från Europeiska ungdomsforumet). Förteckningen över arbetsgrupper, deras ordförande
och medlemmar ska offentliggöras på den flerspråkiga digitala plattformen.

II.
Arbetsgruppernas sammansättning kommer att fastställas av ordförandena för konferensens
styrelse på grundval av ett förslag från de olika delarna av konferensens plenarförsamling1 med
beaktande av högst tre önskemål som medlemmarna framfört på grundval av följande villkor:

1

I enlighet med arbetsordningen för konferensen om Europas framtid.

1



Varje medlem av konferensens plenarförsamling kommer endast att kunna delta i en
arbetsgrupp2.



Varje arbetsgrupp kommer att bestå av minst 40 medlemmar och förhållandena mellan
de olika delarna av plenarförsamlingen bör också återspeglas i varje arbetsgrupp 3 .
Företrädare för europeiska medborgarpaneler bör delta i arbetsgrupper som behandlar
samma frågor som deras paneler behandlade4.

III.
A. Arbetsgrupperna ska bidra till att förbereda debatterna och förslagen från konferensens
plenarförsamling, inom ramen för den gemensamma förklaringen och arbetsordningen.

De ska göra detta genom att diskutera rekommendationerna från de respektive nationella och
europeiska medborgarpanelerna samt bidragen till den flerspråkiga digitala plattformen
avseende arbetsgruppens ämnen, som samlats in i samband med konferensen.

B. Arbetsgrupperna ska arbeta på grundval av ett samförstånd enligt definitionen i fotnot 7 i
artikel 17 i konferensens arbetsordning.

C. Ordföranden och talespersonen, som kommer att väljas bland företrädarna för de europeiska
medborgarpanelerna inom arbetsgruppen, kommer att presentera arbetsgruppens resultat för
plenarförsamlingen.
D. Arbetsgruppens ordförande kommer att bistås av det gemensamma sekretariatet.
2

Europeiska kommissionens ledamöter kommer att delta i arbetsgrupperna om de anser att frågor som är relevanta
för deras ansvarsområde ska diskuteras, i enlighet med artikel 16 i konferensens arbetsordning.
3
Som en indikation skulle detta innebära följande: 12 för Europaparlamentet och de nationella parlamenten, 6 för
rådet, 3 för företrädare för nationella medborgarpaneler eller evenemang, 2 var för Regionkommittén och
Ekonomiska och sociala kommittén, 1 eller 2 för arbetsmarknadens parter, 1 för det civila samhället och 1 för
valda ledamöter av lokala och regionala myndigheter samt företrädare för de europeiska medborgarpanelerna (se
följande fotnot).
4

I praktiken innebär detta att de arbetsgrupper som arbetar med ”En starkare ekonomi, social rättvisa,
sysselsättning”, ”Utbildning, ungdom, kultur, idrott” och ”Digital omvandling” bör ha 6 eller 7 företrädare från de
europeiska medborgarpanelerna, medan alla andra arbetsgrupper bör ha 10.
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IV.
A. Arbetsgruppens ordförande kommer att sammankalla till möten vid de tider som är
fastställda som en del av dagordningen för konferensens plenarförsamling.5
Om detta inte är möjligt på grund av att nödvändiga logistiska och språkliga resurser inte finns
tillgängliga ska ordförandena föreslå alternativa tider. Ytterligare möten kan sammankallas på
begäran av ordföranden i samförstånd med medordförandena för styrelsen och med alla delar
av arbetsgruppen.
B. Ordföranden ska säkerställa en rättvis fördelning av talartiden mellan arbetsgruppens alla
delar, inklusive medborgarna.

V

A. Det gemensamma sekretariatet ska utarbeta en sammanfattning av varje arbetsgruppsmöte
under ledning av ordföranden och i samråd med arbetsgruppens medlemmar. Den kommer i
vederbörlig ordning att finnas tillgänglig i plenardelen av den flerspråkiga digitala plattformen.

B. Deltagandet vid arbetsgruppernas möten ska begränsas till arbetsgruppernas respektive
medlemmar i konferensens plenarförsamling, en samarbetspartner per medlem i arbetsgruppen
och personalen vid konferensens gemensamma sekretariat.

C. Varje ytterligare ändring av detta mandat och tillägg av nya regler måste godkännas av
konferensens tre medordförande.
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Arbetsgruppernas tider kommer inte att sammanfalla med plenardebatter eller pauserna mellan dem.
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