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Konferensen om Europas framtid är ett unikt tillfälle för EU-medborgarna att här och nu 
diskutera Europas utmaningar och prioriteringar.  

Oavsett varifrån du kommer eller vad du arbetar med: det är i den här konferensen du kan 
fundera över vilken framtid du vill att Europeiska unionen ska ha.  

Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen har förbundit sig att lyssna på 
européerna och att inom respektive behörighetsområde följa upp de rekommendationer 
som gjorts. 

Senast våren 2022 förväntas konferensen komma fram till slutsatser som ska visa vägen 
framåt för Europa.  

Läs mer om hur du kan delta på konferensens hemsida: [LÄNK] 

Kära EU-intresserade 

Delta i Konferensen om Europas Framtid! 

Sommaren är här och vi på Europa Direkt Södertälje vill tacka för den här våren!  Om du missat 

de digitala evenemang som hållits hittills under året kan du se dem i efterhand. Ämnen som 

behandlats är EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond, biologisk mångfald i Europa 

och Södertälje och nationella minoriteter.  

Inspelade evenemang hittar du på vår hemsida: sodertalje.se/europadirekt  

Vårt nästa digitala evenemang, ett panelsamtal om artificiell intelligens, planeras att äga rum i 

början av september. Mer information om detta kommer efter sommaren! 

I det här nyhetsbrevet hittar du också tips på EU-relaterad information och aktiviteter som du kan 

delta i under sommaren. 

Under Almedalsveckan 4-7 juli bjuder Europaparlamentets kontor i Sverige och EU kommissionens i Sverige på ett smörgåsbord 

av intressanta och aktuella evenemang. Några teman som kommer att lyftas är ungdomar om EU:s framtid, digitala tjänster, 

EU mot organiserad brottslighet, minimilöner i EU, rättsstatsprincipen och EU:s budget, pandemin och  Konferensen om 

Europas framtid. Alla evenemang kan du se live eller i efterhand från hemmakontoret, hängmattan, soffan eller solstolen.  

EU-kommissionens seminarier och program [LÄNK]  

Europaparlamentets seminarier och program [LÄNK]  

Kommande evenemang: EU i Almedalen 

Tillsammans i Europa är ett partipolitiskt neutralt nätverk som uppmuntrar alla till 
demokratiskt deltagande och lära sig mer om EU.  

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt och medlemmarna får tillgång till 
utbildningar, seminarier, debatter samt löpande fakta direkt från 
Europaparlamentet.  

Nätverket har drygt 2.000 medlemmar i Sverige och målet är att bli fler än 10.000 
medlemmar när det är dags för nästa EU-val. Som medlem kan du också ta del av 
två lärorika grundutbildningar från Svenska institutet för europastudier (SIEPS).  

Läs mer och gå med i nätverket via dess hemsida: [LÄNK] 

Nätverket Tillsammans i Europa 

Europa Direkt Södertälje  
Adress   Södertälje stadshus  
  Nyköpingsvägen 26, Södertälje 
Mail   europadirekt@sodertalje.se 
Hemsida   sodertalje.se/europadirekt  
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