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Samenvattend verslag van de vijfde vergadering van de raad van bestuur van 

de Conferentie over de toekomst van Europa 

 

Woensdag 26 mei 2021 

 

14.30 – 16.30 u., Europagebouw van de Raad, zaal S7 en op afstand 

 

Deelnemers: zie deelnemerslijst in de bijlage 

 

Samenvatting en conclusies: 
 

De raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft op 26  mei 2021 

zijn vijfde vergadering gehouden  in het Europagebouw van de Raad, zaal S7 (en op afstand). 
 

De vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door de Portugese staatssecretaris voor 

EU-aangelegenheden Ana Paula ZACARIAS, lid van het Europees Parlement 

Guy VERHOFSTADT, en vicevoorzitter van de Commissie voor Democratie en  Demografie 

Dubravka ŠUICA. 
 

De raad van bestuur hechtte zijn goedkeuring aan de voorgestelde voorlopige kalender van 

de plenaire vergaderingen van de Conferentie, de Europese burgerpanels en het Europees 

burgerevenement, onder voorbehoud van enige flexibi liteit. 
 

De raad van bestuur hechtte zijn goedkeuring aan de ontwerpagenda van de openingszitting 

van de plenaire vergadering van de Conferentie, zij het met enkele aanpassingen en de 

toevoeging van een bespreking over het doel en de verwachtingen van de C onferentie. 
 

De raad van bestuur wisselde ook van gedachten over de organisatie van de plenaire 

vergadering van de Conferentie. De raad van bestuur nam nota van het voorstel van de 

gezamenlijke voorzitters om negen plenaire werkgroepen op te richten, namelijk één voor elk 

van de negen onderwerpen van het meertalig digitaal platform. Acht van de werkgroepen 

worden voorgezeten door vertegenwoordigers en waarnemers van de raad van bestuur: 

twee van het Europees Parlement, twee van de Raad, twee van de Europese Commissie en 

twee van de nationale parlementen. De negende wordt voorgezeten door de voorzitter van 

het Europees Jeugdforum. 

 

De gezamenlijke voorzitters zullen een praktisch voorstel indienen voor de spreektijd in de 

plenaire vergadering, met inachtneming van de beginselen van gelijkheid, gelijke 

behandeling van de vertegenwoordigers, en een bijzondere rol voor de burgers.  
 

De raad van bestuur nam nota van de voorbereidingen voor een Europees burgerevenement 

op 17 juni 2021 in Portugal. 
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Daarnaast nam de raad van bestuur nota van de geactualiseerde praktische regelingen van 

de Europese burgerpanels en de richtsnoeren voor de organisatie van nationale 

burgerpanels. 
 

De raad van bestuur wisselde van gedachten over de communicatiestrategie voor de 

Conferentie. Hij verzocht de directoraten-generaal Communicatie van het Europees 

Parlement, de Raad en de Europese Commissie tijdens de volgende vergadering van de raad 

van bestuur een gecoördineerd plan voor te leggen om de Conferentie en met name het 

meertalig digitaal platform te promoten. 

 

1. Kalender van de plenaire vergaderingen van de Conferentie, de Europese burgerpanels 

en het Europees burgerevenement: goedkeuring  
 

Ana Paula ZACARIAS (voorzitter) opende de vergadering en presenteerde de 

ontwerpkalender van de plenaire vergaderingen van de Conferentie, de Europese 

burgerpanels en het Europees burgerevenement. Ze onderstreepte dat het belangrijk is te 

zorgen voor een goede wisselwerking tussen de plenaire vergadering van de Conferentie en 

de Europese burgerpanels, en te starten met een burgerevenement op 17  juni 2021, nog 

vóór de openingszitting van de plenaire vergadering.  
 

Guy VERHOFSTADT (voorzitter) benadrukte dat er zowel delegatievergaderingen als 

caucuses van de politieke families zijn gepland vóór de plenaire vergaderingen van de 

Conferentie. Hij gaf aan dat de eerste zitting van de Europese burgerpanels zal plaatsvinden 

in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg, de tweede virtueel zal zijn en 

de derde fysiek zal plaatsvinden in vier verschillende steden. 
 

Tijdens de daaropvolgende bespreking waren de deelnemers het grotendeels eens met de 

ontwerpkalender, maar benadrukten ze dat het belangrijk is enige flexibiliteit in te bouwen 

wat betreft de langetermijnplanning. 
 

Daarnaast werd verzocht het aantal vertegenwoordigers van de sociale partners in de 

plenaire vergadering opnieuw te bekijken en te voorzien in een andere mogelijkheid om 

afwijkende meningen vast te leggen dan is bepaald in de huidige regels. Ook werd verzocht 

het aantal lokale en regionale vertegenwoordigers opnieuw te bekijken.  
 

In haar slotopmerkingen wees Ana Paula ZACARIAS (voorzitter) erop dat de 

ontwerpkalender nog kan worden aangepast op basis van de werkelijke behoeften en dat 

enige flexibiliteit nodig kan zijn. Wat betreft de bovenstaande verzoeken gaf ze aan dat de 

gezamenlijke voorzitters er terdege nota van hebben genomen, de voorstellen in 

overweging nemen en zo spoedig mogelijk erop zullen terugkomen.  
 

Aansluitend op deze opmerkingen gaf de voorzitter aan da t de raad van bestuur zijn 

goedkeuring kon hechten aan de voorgestelde voorlopige kalender, zij het met de nodige 

flexibiliteit. 
 

Conclusie: 
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De raad van bestuur hechtte zijn goedkeuring aan de voorgestelde voorlopige kalender 

van de plenaire vergaderingen van de Conferentie, de Europese burgerpanels en het 

Europees burgerevenement, onder voorbehoud van enige flexibiliteit.  

2. Openingszitting van de plenaire vergadering van de Conferentie op 19 juni 2021 - 
Voorgestelde agenda: goedkeuring  
Samen met punt 3 van de agenda behandeld. 
 

3. Plenaire vergadering van de Conferentie: informatie van de gezamenlijke voorzitters  
 

Guy VERHOFSTADT (voorzitter) stelde voor de punten 2 en 3 van de agenda samen te 
behandelen. 
 

Hij gaf aan dat de 27 vertegenwoordigers van de nationale panels/evenementen en de 
voorzitter van het Europees Jeugdforum, die op 17 juni aanwezig zullen zijn op het Europees 
burgerevenement in Lissabon, zullen deelnemen aan de openingszitting van de plenaire 
vergadering op 19 juni. Hij wees erop dat er geen vertegenwoordigers van de Europese 
burgerpanels aanwezig zullen zijn, aangezien hun respectieve panels hen dan nog niet zullen 
hebben voorgedragen. De voorzitter presenteerde de tweedelige ontwerpagenda van de 
plenaire vergadering op 19 juni. Tijdens het eerste deel zullen de Europese burgerpanels en 
het platform worden gepresenteerd, gevolgd door een uitvoerige bespreking (ongeveer 
drie uur). Tijdens het tweede deel zullen praktische kwesties worden besproken, met in het 
bijzonder een presentatie van de structuur van de werkgroepen en de door de raad van 
bestuur goedgekeurde voorlopige kalender van de Conferentie, gevolgd door een korte 
bespreking (een half uur). 
 

Guy VERHOFSTADT (voorzitter) presenteerde vervolgens de onderstaande voorstellen met 
betrekking tot de algemene regeling van de plenaire vergadering van de Conferentie:  
 

 er worden negen werkgroepen opgericht, namelijk één voor elk van de negen 
onderwerpen van het meertalig digitaal platform. Acht van de werkgroepen worden 
voorgezeten door vertegenwoordigers en waarnemers van het dagelijks bestuur: 
twee van het Europees Parlement, twee van de Raad, twee van de Europese 
Commissie en twee van de nationale parlementen. De negende wordt voorgezeten 
door de voorzitter van het Europees Jeugdforum. 

 Wat betreft de spreektijd herinnerde de voorzitter eraan dat een aantal beginselen 
in acht moet worden genomen bij de keuze voor een systeem, namelijk gelijke 
behandeling van de leden van de plenaire vergadering, gelijkheid tussen de 
vier institutionele componenten van de plenaire vergadering, en een bijzondere rol 
voor burgers bij het presenteren van de aanbevelingen van de panels aan de 
plenaire vergadering; 

 wat betreft de zitplaatsen stellen de gezamenlijke voorzitters voor dat de 
vertegenwoordigers en waarnemers van het dagelijks bestuur op de eerste rijen 
plaatsnemen en dat de overige vertegenwoordigers in de plenaire vergadering in 
alfabetische volgorde plaatsnemen. 

 

Tijdens de daaropvolgende bespreking: 
 

 bedankten de deelnemers de gezamenlijke voorzi tters voor hun voorstel; 
 benadrukten verscheidene sprekers dat de plenaire vergadering van de Conferentie 

geanimeerd, dynamisch en aantrekkelijk moet zijn; 
 wezen anderen erop dat de burgers naar behoren moeten kunnen deelnemen aan 

de openingszitting van de plenaire vergadering; 
 pleitten heel wat deelnemers, wat betreft de ontwerpagenda, voor een meer 

inhoudelijke bespreking (onder meer van het doel van en de verwachtingen voor de 
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Conferentie, de inhoud van het meertalig digitaal platform, de lessen die uit de 
pandemie zijn getrokken, enz.). Sommige deelnemers vroegen meer tijd voor debat;  
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 toonden verscheidene deelnemers zich voorstander van het voorstel over de 
werkgroepen, terwijl sommigen om nadere informatie verzochten over de werking 
ervan; 

 was er consensus over het feit dat de spreektijd in evenwicht moet zijn. Sommigen 
pleitten ervoor de spreektijd te verdelen volgens de politieke gezindheid. Anderen 
wezen erop dat dit niet geschikt is voor alle vertegenwoordigers in de plenaire 
vergadering en toonden zich voorstander van een systeem dat meer is gebaseerd op 
de componenten van de plenaire vergadering. 

 

Dubravka ŠUICA (voorzitter) bedankte de vertegenwoordigers en waarnemers voor hun 
ideeën en opmerkingen. Ze waarschuwde ervoor in deze aanvangsfase (juni) nog geen te 
lange besprekingen te houden over de inhoud van het meertalig digitaal platform om niet 
op de discussies vooruit te lopen tijdens dit bottom-upinitiatief. Ze wees erop dat de 
gezamenlijke voorzitters alles in het werk stellen om ten mins te 80 van de 800 voor de 
Europese burgerpanels te selecteren burgers online te laten deelnemen aan het evenement 
in Lissabon. 
 

Ana Paula ZACARIAS (voorzitter) was het eens met het idee om tijdens de openingszitting 
van de plenaire vergadering van de Conferentie een inhoudelijk debat te houden met 
aandacht voor de verwachtingen en visies voor de Conferentie. Ze stelde ook voor de 
Commissie voorlopige leerpunten uit het platform te laten presenteren. Ze benadrukte de 
rol van het burgerevenement op 17 juni in Lissabon vóór de openingszitting van de plenaire 
vergadering en de aanwezigheid van de 27 vertegenwoordigers van nationale 
panels/evenementen en van de voorzitter van het Europees Jeugdforum op de plenaire 
vergadering op 19 juni. 
 

In zijn slotopmerkingen wees Guy VERHOFSTADT (voorzitter) er ook op dat 27 burgers van 
nationale panels of evenementen en de voorzitter van het Europees Jeugdforum zullen 
deelnemen aan de openingszitting van de plenaire vergadering van de Conferentie. Voor het 
eerste deel van de agenda stelde hij een brede, uitvoerige bespreking van drie tot vier uur 
voor over het doel en de verwachtingen van de Conferentie, waaronder de Europese 
burgerpanels en het meertalig digitaal platform, zodat het tweede deel zeer kort kan 
worden gehouden. Hij herinnerde eraan dat alle werkgroepen – die uit ongeveer 40 leden 
van de plenaire vergadering bestaan – voorstellen voor de plenaire vergadering moeten 
opstellen, en benadrukte dat alle vertegenwoordigers zullen worden verzocht eraan deel te 
nemen. Wat betreft de spreektijd zullen de gezamenlijke voorzitters voor hun voorstel 
rekening houden met de ontvangen opmerkingen en voorstellen, en met de beginselen van 
gelijke behandeling van vertegenwoordigers, gelijkheid en de bijzondere rol van burgers bij 
het presenteren van hun aanbevelingen. Tot slot stelde hij voor een woordelijk verslag van 
de plenaire vergaderingen van de Conferentie op te stellen.  
 

Op basis van deze bespreking zal een aangepaste agenda worden verspreid.  
 

Conclusies 
 

De raad van bestuur hechtte zijn goedkeuring aan de ontwerpagenda van de 
openingszitting van de plenaire vergadering van de Conferentie, zij het met enkele 
aanpassingen en de toevoeging van een bespreking van het doel en de verwachtingen van 
de Conferentie. 
 
De raad van bestuur nam nota van het voorstel van de gezamenlijke voorzitters om negen 
plenaire werkgroepen op te richten, namelijk één voor elk van de negen onderwerpen van 
het meertalig digitaal platform. Acht van de werkgroepen worden voorgezeten door 
vertegenwoordigers en waarnemers van de raad van bestuur: twee van het Europees 
Parlement, twee van de Raad, twee van de Europese Commissie en twee van de nationale 
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parlementen. De negende wordt voorgezeten door de voorzitter van het Europees 
Jeugdforum. 
 

De gezamenlijke voorzitters zullen een praktisch voorstel indienen voor de spreektijd in de 

plenaire vergadering, met inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling, 

gelijkheid van vertegenwoordigers, en een bijzondere rol voor de burgers.  

 

4. Burgerevenement op 17 juni 2021: informatie van de gezamenlijke voorzitters 

 

Ana Paula ZACARIAS (voorzitter) opende dit agendapunt door te herinneren aan het belang 

dat de lidstaten hebben bij de Conferentie, en aan het belang van de in de lidstaten 

georganiseerde evenementen. Indachtig dat de burgers een centraal onderdeel van de 

Conferentie vormen en als aanvulling op de openingszitting van de plenaire vergadering van 

19 juni 2021, gaf ze aan dat de gezamenlijke voorzitters voorstellen op 17  juni 2021 een 

Europees burgerevenement te organiseren in Portugal. 27 vertegenwoordigers van 

nationale panels/evenementen en de voorzitter van het Europees Jeugdforum zullen 

worden uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn. 80  burgers (van de voor de Europese 

burgerpanels geselecteerde burgers ) zullen online deelnemen. De deelnemers zullen in de 

gelegenheid worden gesteld het over hun verwachtingen voor de Conferentie te hebben. 

Het evenement zal online worden uitgezonden met toegang voor iedereen. De 27  burgers 

van nationale panels/evenementen en de voorzitter van het Europees Jeugdforum zullen 

nadien deelnemen aan de openingszitting van de plenaire vergadering van de Conferentie.  
 

Tijdens de daaropvolgende bespreking toonden de deelnemers zich ingenomen met het 

evenement en onderstreepten ze dat het belangrijk is de burgers centraal te stellen in de 

Conferentie. Een aantal deelnemers stelde vragen over de wijze waarop de burgers worden 

geselecteerd en anderen onderstreepten het belang van een strategie om de burgers over 

het algemeen bij het debat te betrekken. 
 

In haar slotopmerkingen gaf Ana Paula ZACARIAS (voorzitter) aan dat de lidstaten is 

gevraagd de 27 vertegenwoordigers van de nationale panels/evenementen aan te wijzen. Ze 

verzocht alle vertegenwoordigers en waarnemers van de raad van be stuur op afstand deel 

te nemen aan het evenement. 
 

Geactualiseerde informatie volgt. 
 

Conclusies 

 

De raad van bestuur nam nota van het voorstel om op 17  juni 2021 een Europees 

burgerevenement te organiseren in Portugal. 
 

5. Europese burgerpanels 
 

Dubravka ŠUICA (voorzitter) lichtte de regeling voor de organisatie van de Europese 

burgerpanels toe, die is geactualiseerd naar aanleiding van de besprekingen van de raad van 

bestuur van 22 april en die vóór de vergadering aan de deelnemers zijn toegezonden. Wat 

betreft de onderwerpen zullen de burgerpanels zijn afgestemd op de onderwerpen van het 

platform, georganiseerd in vier blokken: 

 

1) Europese democratie/waarden, rechten, rechtsstaat, veiligheid;  
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2) klimaatverandering, milieu/gezondheid; 

3) sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/onderwijs, jeugd, cultuur, 

sport/digitale transformatie; 

4) EU in de wereld/migratie. 

 

De voorzitter wees erop dat nooit eerder een dergelijk grootschalig initiatief is opgezet. 

Er zullen willekeurig 800 burgers voor vier panels worden gekozen (200 burgers per panel). 

Het selectieproces wordt ongeveer een maand voor aanvang van de panelsessies medio 

september afgerond. Ze gaf ook aan dat er ter informatie van de lidstaten richtsnoeren voor 

nationale burgerpanels zijn opgesteld. Ze wees erop dat het gemeenschappelijk secretariaat 

het werk van de panels momenteel aan het structureren is zodat de burgers onderwerpen 

in de grote blokken kunnen prioriteren, rekening houdend met de bijdragen van het 

platform. 

 

Tijdens de daaropvolgende bespreking bedankten de deelnemers de gezamenlijke 

voorzitters voor hun werk en wezen ze onder andere op: 

 

 het belang dat het selectieproces in alle lidstaten daadwerkelijk willekeurig is en de 

noodzaak van financiële vergoeding voor de deelname van burgers aan de Europese 

burgerpanels; 

 mogelijke problemen voor de panels als gevolg van de brede onderwerpen;  

 de rol en de selectie van deskundigen voor de panels;  

 het belang van de transparantie van het werk van de panels;  

 

In haar slotopmerkingen bevestigde Dubravka ŠUICA (voorzitter) dat deskundigen inbreng 

zullen leveren voor de debatten in de Europese burgerpanels en dat de bijdragen van het 

meertalig digitaal platform zullen dienen als leidraad voor de besprekingen.  

 

Conclusies 

 

De raad van bestuur nam nota van de geactualiseerde praktische regeling van de 

Europese burgerpanels en de richtsnoeren voor de organisatie van nationale 

burgerpanels. 

 
6. Communicatiestrategie voor de Conferentie: gedachtewisseling  

 

Dubravka ŠUICA (voorzitter) gaf de raad van bestuur een stand van zaken van het platform. 
Ze verstrekte informatie over de bezoeken aan het platform en het aantal voorgestelde 

ideeën, alsook over de huidige trends met betrekking tot de sociaal -demografische en 
geografische achtergrond van de gebruikers. Ze onderstreepte dat er gezamenlijk naar moet 

worden gestreefd meer mensen te bereiken, ook jongeren, vrouwen en mensen die 
doorgaans geen belangstelling hebben voor EU-aangelegenheden. Ze gaf aan dat de 

evenementen van de Conferentie ook meer belangs telling voor het platform zullen wekken. 
Ze benadrukte dat iedereen in de raad van bestuur een belangrijke rol moet spelen bij het 

verspreiden van informatie over het platform. Voorts gaf ze aan dat traditionele, 

institutionele communicatie onvoldoende zal  zijn, en dat zowel sociale media als 
samenwerking met sport-, cultuur- en andere organisaties verder moeten worden 

onderzocht om meer mensen te bereiken. De voorzitter sprak haar steun uit voor het werk 
dat de directoraten-generaal Communicatie van de drie instellingen reeds hebben verricht 
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en nodigde hen uit een voorstel uit te werken voor gerichte communicatieacties ter 

ondersteuning van wat al is gedaan. 
 

De vertegenwoordigers en waarnemers van de raad van bestuur stelden onder meer voor:  

 speciale briefings over de Conferentie te organiseren voor journalisten; 

 de in de raad van bestuur vertegenwoordigde instellingen en entiteiten te laten 

fungeren als aanjagers. 

 

Guy VERHOFSTADT (voorzitter) verzocht het gemeenschappelijk secretariaat een voorstel in 

te dienen over de manier waarop journalisten de Europese burgerpanels kunnen volgen en 

verslag erover kunnen uitbrengen, en onderstreepte de noodzaak van advertenties op 

sociale media om meer mensen aan te trekken om een bijdrage te leveren op het meertalig 

digitaal platform. Hij verzocht de drie directoraten-generaal Communicatie tijdens de 

volgende vergadering van de raad van bestuur een gecoördineerd voorstel in te dienen met 

daarin hun afzonderlijke voorstellen voor communicatieacties.  

 

Ana Paula ZACARIAS (voorzitter) verzocht de drie directoraten-generaal Communicatie een 

gemeenschappelijk voorstel uit te werken om met behulp van beeldmateriaal te vertellen 

wat de Conferentie is, welke de componenten ervan zijn en wie eraan deelneemt. 

Ze onderstreepte dat ook gegevensbescherming de deelnemers aan de Conferentie 

aanbelangt. 

 

In haar slotopmerkingen benadrukte Dubravka ŠUICA (voorzitter) dat de gedachtewisseling 

over de communicatiestrategie zeer nuttig was en verzocht ze de drie directoraten -generaal 

Communicatie een plan in te dienen om meer informatie over het platform te verspreiden.  

 

Conclusies 

 

De raad van bestuur verzocht de directoraten-generaal Communicatie van het Europees 

Parlement, de Raad en de Europese Commissie tijdens de volgende vergadering va n de 

raad van bestuur een gecoördineerd plan voor te leggen om de Conferentie en met name 

het meertalig digitaal platform te promoten.  

 

 

Contactpersoon: Eva-Maria Poptcheva, lid van het gemeenschappelijk secretariaat 
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