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Deelnemers: zie deelnemerslijst in de bijlage

Samenvatting en conclusies:

Het dagelijks bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft op 9 mei 2021 zijn 
vierde vergadering (in hybride vorm) gehouden in de gebouwen van het Europees Parlement 
in Straatsburg. De vergadering werd gevolgd door het openingsevenement van de Conferentie dat 
later die dag in het Europees Parlement in Straatsburg plaatsvond.

De vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door lid van het Europees Parlement Guy 
VERHOFSTADT, de Portugese staatssecretaris voor EU-aangelegenheden Ana Paula ZACARIAS, 
en vicevoorzitter van de Commissie voor Democratie en Demografie Dubravka ŠUICA.

Het dagelijks bestuur heeft het hoofdstuk over het reglement van orde van de plenaire vergadering 
van de Conferentie goedgekeurd. Hiermee is het volledige reglement van orde van de Conferentie 
goedgekeurd.

1. Ontwerpreglement van orde van de Conferentie: Plenaire vergadering van de Conferentie, 
goedkeuring

Guy VERHOFSTADT opende de vergadering en leidde het enige agendapunt in, namelijk het 

reglement van orde van de plenaire vergadering van de Conferentie. De tekst van de gezamenlijke 

voorzitters vormt volgens hem een evenwichtig compromis.

Ook Dubravka ŠUICA toonde zich ingenomen met het compromis. Volgens haar strookt het compromis

met de geest en de letter van de gezamenlijke verklaring. Zij verklaarde dat er al belangstelling bestaat 

voor het meertalig digitale platform, dat het proces voor het opzetten van de panels van start is gegaan,

en dat de Conferentie nu werk moet gaan maken van inhoudelijke onderwerpen.

Ook Ana Paula ZACARIAS merkte op dat het compromis een goed teken is van samenwerking tussen 

de instellingen en van flexibiliteit, en dat beide gedurende dit dynamische proces nodig zullen zijn. Naar

haar zeggen moet de Conferentie zich ook richten op de burger, via de Europese burgerpanels en 

nationale evenementen. Zij riep op tot een eerste plenaire vergadering in de eerste helft van 2021 en 

sprak haar dank uit voor het werk van het gemeenschappelijk secretariaat.
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In de korte discussie die volgde, kwam het volgende aan de orde:

• de deelnemers toonden zich ingenomen met het compromis en onderstreepten dat het zeer
evenwichtig en billijk is, alsook een teken van goede samenwerking tussen de instellingen.

• Zij verklaarden dat het nu tijd is dat de plenaire vergadering en andere activiteiten van de
Conferentie van start gaan; het is nu tijd voor de inhoud.

• De deelnemers waren voorts van oordeel dat de Conferentie in discussie moet gaan met de
burgers en dat ook de instellingen onderling in discussie moeten gaan.

• Sommigen vonden dat regio's en steden een grotere rol moeten krijgen in de plenaire
vergadering; er zouden acht extra zetels moeten komen voor gekozen regionale
vertegenwoordigers en nog eens acht extra zetels voor lokale vertegenwoordigers.

• Sommige deelnemers stelden het begrip consensus over voorstellen van de plenaire
vergadering aan de orde en meenden dat de uiteenlopende standpunten meer in het algemeen
betrekking moeten hebben op burgers (en niet beperkt moeten blijven tot vertegenwoordigers
van nationale evenementen of panels, dan wel Europese burgerpanels).

• Sommigen wezen erop dat de verwachtingen realistisch moeten zijn: de Conferentie zelf kan
het besluitvormingsproces niet veranderen. Een aantal deelnemers vond dat de lat hoog
gelegd moet worden en dat de Conferentie ook werkelijk resultaat moet opleveren.

• Volgens weer anderen moet er geluisterd worden naar verscheidene meningen, terwijl
sommigen benadrukten dat de Conferentie over de toekomst van Europa zowel moed moet
tonen als zich bescheiden moet opstellen.

• Sommigen wezen op het vernieuwende karakter van de Conferentie, die representatieve en
participatieve democratie combineert.

De medevoorzitters concludeerden dat het reglement van orde zonder wijzigingen was goedgekeurd.
Zij waren het erover eens dat er nagedacht kon worden in hoeverre de voorstellen van sommige
waarnemers inzake vertegenwoordiging en uiteenlopende standpunten in de plenaire vergadering in
aanmerking zouden kunnen worden genomen door middel van een toekomstige wijziging van het
reglement van orde.

Guy VERHOFSTADT wees erop dat dit hoofdstuk samen met de eerder goedgekeurde hoofdstukken
zal worden opgenomen in een geconsolideerd document.

De medevoorzitters lieten weten dat de eerste plenaire vergadering gepland is op 19 juni en dat de
datum voor de volgende vergadering van het dagelijks bestuur later bekend zal worden gemaakt.

Tot slot bedankten de medevoorzitters alle vertegenwoordigers en waarnemers voor hun steun.

Conclusie:

Het dagelijks bestuur keurde het hoofdstuk over het reglement van orde van de plenaire

vergadering van de Conferentie goed. Hiermee is het volledige reglement van orde van de

Conferentie goedgekeurd.

Volgende vergadering:
De datum van de volgende vergadering van het dagelijks bestuur moet nog worden vastgesteld.

Susanne Höke, lid van het gemeenschappelijk secretariaat
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