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I. Inleiding 
De aftrap van Conferentie over de toekomst van Europa is een feit en het debat is begonnen. Op 
10 maart 2021 ondertekenden de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, de 
Portugese premier António Costa namens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, 
en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een gezamenlijke verklaring 
over de Conferentie over de toekomst van Europa. De verklaring effent de weg voor deze 
ongekende, open en inclusieve Europese democratische exercitie waarin de burger centraal staat. 
Twee weken nadien kwam het dagelijks bestuur voor het eerst bijeen. Het dagelijks bestuur, dat 
toezicht houdt op de organisatie van de Conferentie, wordt gevormd door vertegenwoordigers van 
de drie EU-instellingen. Ook waarnemers maken er deel van uit. Voorts is het gemeenschappelijk 
secretariaat, dat het dagelijks bestuur assisteert, aan het werk gegaan.  

 

Van links naar rechts: de Portugese premier António Costa, voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli en 
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ter gelegenheid van de ondertekening van de gezamenlijke verklaring. 

Een eerste mijlpaal was de lancering van het meertalig digitaal platform van de Conferentie op 
19 april 2021. Burgers uit heel Europa kunnen op het platform hun ideeën over de toekomst van 
Europa kwijt. Ook geeft het platform informatie over evenementen van de Conferentie. 

De Conferentie werd op 9 mei 2021 geopend in de kantoren van het Europees Parlement in 
Straatsburg (deelnemers waren persoonlijk aanwezig of op afstand (online)). De Franse president 
Emmanuel Macron verwelkomde de deelnemers: de leden van het dagelijks bestuur, ministers en 
staatssecretarissen voor Europese aangelegenheden, leden van het Europees Parlement en van 
nationale parlementen, Erasmusstudenten uit de gehele EU en meer dan 500 burgers. De 
voorzitters van de drie EU-instellingen gaven hun visie op Europa. Burgers uit de lidstaten konden 
vragen stellen aan de drie medevoorzitters van het dagelijks bestuur: Guy Verhofstadt (lid van het 
Europees Parlement), staatssecretaris Ana Paula Zacarias (, namens het voorzitterschap van de 
Raad) en Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie). 
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Van links naar rechts: Commissievoorzitter Von der Leyen, Parlementsvoorzitter Sassoli, de Portugese premier Costa en 
de Franse president Macron tijdens de opening van de Conferentie. 

Voorafgaand aan de opening keurde het dagelijks bestuur het reglement van orde van de 
Conferentie goed. Dit regelt de werkzaamheden van de organen van de Conferentie en de manier 
waarop zij samenwerken. 
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II. Activiteiten op Europees niveau  
II.1. Meertalig digitaal platform  

Sinds 19 april 2021 kunnen burgers overal in Europa op het meertalig digitaal platform van de 
Conferentie hun zegje doen over de toekomst van Europa (https://futureu.europa.eu/)1. Het platform 
is het hart van de Conferentie. Het geeft iedereen de kans zijn stem te laten horen. Burgers kunnen 
hun ideeën uitspreken, steun betuigen aan de ideeën van anderen of daar hun mening over geven. 
Het platform is ook de plek waar informatie over evenementen van de Conferentie kan worden 
gedeeld en de resultaten van die evenementen bekend worden gemaakt.  

Het platform is volledig meertalig: alle tekst is dankzij machinevertaling beschikbaar in de 24 
officiële talen van de EU. 

Sinds het platform in de lucht is, hebben bijna 19.000 mensen zich ingeschreven. Er zijn ruim 5.000 
ideeën en meer dan 10.000 opmerkingen gedeeld. Ruim 29.000 keer hebben mensen hun steun 
uitgesproken voor de ideeën van anderen. Bijna 1 miljoen mensen hebben het platform bezocht.  

 

Cijfers van 5 juli 2021 (bron: https://futureu.europa.eu/?locale=nl). 

Op het platform zijn inmiddels zo'n 1.400 evenementen overal in Europa aangekondigd, waardoor 
het hoogst mogelijke aantal mensen aan een evenement kan deelnemen. Voor organisatoren van 
evenementen zijn gidsen en campagnemateriaal beschikbaar op het platform met instructies om de 
evenementen interactief en inclusief te maken.  

Dit is een goede start, maar er moeten nog veel meer burgers meedoen om een echt debat op 
Europese schaal van de grond te krijgen. Het promoten van het platform en het stimuleren van 
ruime deelname van burgers moet daarom prioriteit nummer één zijn voor iedereen die wil dat de 
Conferentie een succes wordt. 

Op het platform moeten burgers uit alle maatschappelijke rangen en standen en uit alle hoeken van 
Europa zich op hun gemak voelen en zich aangesproken voelen om een steentje bij te dragen aan 
het debat. Hiertoe moet iedereen die zich wil laten horen op het platform, zich houden aan het 
handvest van de Conferentie en aan de voorwaarden voor deelname. Er is een team van 

                                                             
1Zie de video over het meertalig digitaal platform.  
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moderatoren in het leven geroepen dat namens het dagelijks bestuur en onder toezicht van het 
gemeenschappelijk secretariaat erop toeziet dat iedereen zich aan die regels houdt.  

Op het platform start het debat maar het eindigt daar niet. Wie zijn mening uit op het platform, kan 
erop rekenen dat hij gehoord wordt: de Europese en nationale burgerpanels buigen zich erover, en 
de plenaire vergadering van de Conferentie bespreekt de bijdragen. De bijdragen worden in 
rapporten geanalyseerd. Hiervoor zullen digitale instrumenten, datamining en menselijke analyse 
worden gebruikt. De rapporten worden op het platform geplaatst. Na de zomer komt er een eerste 
interimrapport. 

 

II.2. 17 juni 2021: Europees burgerevenement in Lissabon.  

Op 17 juni 2021 vond in Lissabon het eerste Europees Burgerevenement plaats (met persoonlijke 
en online-aanwezigheid van deelnemers) om de burgerparticipatie op gang te brengen. Het 
evenement ging vooraf aan de eerste plenaire vergadering op 19 juni. 27 Vertegenwoordigers van 
nationale burgerpanels of -evenementen uit alle lidstaten, de voorzitter van het Europees 
Jeugdforum, ruim 50 burgers die waren geselecteerd voor de Europese burgerpanels van de 
Conferentie, en een groep Erasmusstudenten waren aanwezig bij het evenement. Allemaal konden 
ze hun verwachtingen van de Conferentie uitspreken en hierover in debat gaan met de drie 
medevoorzitters van het dagelijks bestuur: Guy Verhofstadt, Ana Paula Zacarias en Dubravka 
Šuica.  

De andere leden van het dagelijks bestuur waren uitgenodigd zich op afstand (online) aan te sluiten 
bij het debat. Het evenement werd openbaar uitgezonden op het meertalig digitaal platform en op 
"Europe per satelliet".  

 

Europees Burgerevenement, Lissabon 

In hun welkomstwoord wezen de medevoorzitters erop dat het belangrijk is de activiteiten van de 
Conferentie in gang te zetten met een burgerevenement. Burgers staan immers centraal in de 
Conferentie. Er moet geluisterd worden naar mensen en Europa moet actief met hen in dialoog 
treden om zo de kloof tussen burgers en beleidsmakers te verkleinen. De burgers werd vervolgens 
gevraagd om via een interactieve enquête te laten weten welk woord zij vandaag de dag met de EU 
associëren. Solidariteit, eenheid en samenwerking kwamen het vaakst uit de bus.  
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Ana Paula Zacarias gaf een overzicht van de verschillende nationale evenementen die in het kader 
van de Conferentie zullen worden georganiseerd. Álle burgers moeten bereikt worden en de civiele 
samenleving moet bij de Conferentie betrokken worden. Dubravka Šuica presenteerde het 
meertalig digitaal platform en spoorde de burgers aan om hun ideeën uit te wisselen op het 
platform. Guy Verhofstadt deed de rol van de plenaire vergadering uit de doeken gaf een toelichting 
op de relatie tussen de plenaire vergadering en de Europese burgerpanels.  

In de discussie die volgde, vond een aantal burgers dat onderwijs en gezondheid voorrang zouden 
moeten krijgen. Ook klimaatverandering moet worden aangepakt, en migratie. Sommigen sprekers 
hamerden erop dat de dialoog tussen beleidsmakers en burgers op voet van gelijkheid moet 
verlopen. Het draait om échte betrokkenheid van de burgers, vooral mensen die twijfelen aan de 
EU. Andere uitten hun bedenkingen over de ambitie van de Conferentie en vroegen zich af wat 
deze zou opleveren. En zullen de EU-instellingen er iets mee doen? Er werd gepleit voor meer en 
betere communicatie over de EU. Vooral de Conferentie en het meertalig digitaal platform zijn te 
weinig bekend.  

Tot slot werd de burgers gevraagd welk woord zij associeerden met de toekomst van de EU. Hoop 
en uitdaging kwamen op de eerste plaats. 

 

Live opiniepeiling, Europees Burgerevenement. 
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II.3. 19 Juni 2021: openingszitting van de plenaire vergadering van de Conferentie. 

De plenaire vergadering van de Conferentie werd geopend op 19 juni 2021. Een aantal leden waren 
persoonlijk aanwezig, anderen online. In totaal woonden 337 leden van de plenaire vergadering de 
eerste vergadering bij. 

 

Openingszitting van de plenaire vergadering van de Conferentie in grote vergaderzaal van het Europees Parlement, 
Straatsburg. 

Namens de medevoorzitters heette Guy Verhofstadt de leden van de plenaire vergadering welkom 
op de openingszitting. Hij liet weten dat er geen bezwaren waren gemaakt tegen de agenda. De 
samenstelling van plenaire vergadering is overigens nog niet volledig, zo liet Verhofstadt weten. De 
vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels kunnen immers pas worden aangewezen nadat 
de panels zijn samengesteld. Hij wees op het unieke karakter van proces, een mengvorm van 
participatieve en representatieve democratie. Ook vroeg hij aandacht voor de interactie tussen de 
panels en de plenaire vergadering en voor de hervorming van de EU, die nodig is om gezamenlijk 
een aantal dringende problemen aan te kunnen pakken. 

Ana Paula Zacarias ging in haar welkomstwoord in op het eerste Europese Burgerevenement in 
Lissabon, dat twee dagen tevoren door het Portugese voorzitterschap van de Raad in het kader van 
de Conferentie was georganiseerd. Ook zij wees op het belang van interactie, niet alleen tussen 
burgers uit dezelfde lidstaat maar nu ook tussen burgers uit verschillende lidstaten. Zij moeten met 
ideeën en voorstellen komen voor de toekomst van Europa. Volgens haar is de EU tot heel wat in 
staat maar zijn er ook grenzen aan wat het blok bereiken kan. In de huidige crisis heeft de EU laten 
zien wat zij voor burgers kan betekenen: er is gezorgd voor vaccins en met behulp van het Next 
Generation EU- fonds zijn de voorwaarden voor economisch herstel gecreëerd. 

Dubravka Šuica was het hiermee eens. Volgens haar moeten de burgers centraal staan in de 
Conferentie en moeten zij op ieder niveau betrokken worden bij de activiteiten. Voor het eerst staan 
burgers op gelijke voet met hun vertegenwoordigers. En ook voor het eerst is er op EU-niveau 
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sprake van een oefening in overlegdemocratie. De Conferentie versterkt de representatieve 
democratie doordat de burgers centraal komen te staan in de beleidsvorming van de Europese 
Unie.  

Vervolgens zetten de drie medevoorzitters uiteen hoe de drie pijlers van de Conferentie — het 
meertalig digitaal platform, de Europese en de nationale burgerpanels en de plenaire vergadering 
— zullen functioneren. 

Dubravka Šuica legde uit hoe het meertalig digitaal platform, de spil van de Conferentie, in zijn werk 
gaat. Zij riep de leden van de plenaire vergadering op, de Conferentie onder de aandacht van de 
burgers te brengen en ervoor te zorgen dat burgers overal in de EU weten hoe zij op verschillende 
manieren kunnen deelnemen aan de Conferentie ─ en dat is onder meer via het platform. Voorts 
ging zij in op de samenstelling van de vier Europese burgerpanels die in september aan het werk 
gaan, en legde zij uit hoe deze panels zullen bijdragen aan de Conferentie.  

Ana Paula Zacarias wees op het belang van nationale burgerpanels -en evenementen als 
uitdragers. Álle burgers moeten worden bereikt, ook zij die zich gewoonlijk afzijdig houden. 
Zij liet de plenaire vergadering weten dat in menige lidstaat de voorbereidingen voor nationale 
burgerpanels en -evenementen inmiddels van start zijn gegaan. Deze moeten volgens haar ook een 
plaats krijgen op het platform. Voorts moeten de lidstaten zich écht inzetten voor de Conferentie en 
moet er beter worden gecommuniceerd over de Conferentie. Ze herinnerde ook aan de discussies 
met burgers die op 17 juni deelnamen aan het evenement van de Europese burgers in Lissabon. 

In het debat dat volgde op de toespraken van de medevoorzitters, voerden ruim 150 leden van de 
vergadering het woord. Tal van onderwerpen passeerden de revue. Sommige punten en meningen 
kwamen steeds weer naar voren: 

• de Conferentie biedt een unieke kans voor iets wat nog niet eerder geprobeerd is: een 
proces dat van onderop begint, en waarin representatieve democratie wordt aangevuld 
door participatieve democratie; 

• de Conferentie moet een inclusieve exercitie zijn: burgers uit alle lagen van de 
samenleving overal in de Unie moeten erbij betrokken worden. De Conferentie moet goed 
luisteren naar hun zorgen, hun ideeën en hun voorstellen, vooral die van jongeren; 

• de Conferentie moet tastbare resultaten opleveren waar iets mee gedaan wordt; 
• er moeten lessen worden getrokken uit recente crises en de EU moet klaar zijn voor de 

uitdagingen van de toekomst. 

Andere kwesties die door de leden van de plenaire vergadering werden genoemd, waren onder 
meer: 

• er moet een meer verenigd Europa komen: samen staan de lidstaten sterker, zeker 
tegenover mondiale uitdagingen en op het internationale toneel; 

• het subsidiariteitsbeginsel mag geen lege huls zijn: regionale en lokale overheden moeten 
een duidelijke rol spelen; 

• de landen van de Westelijke Balkan moeten kunnen aanschuiven bij de Conferentie; 
• wat de EU heeft bereikt, moet erkenning krijgen en gekoesterd worden, want het is niet 

vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn er veranderingen nodig om de uitdagingen die op ons 
afkomen, het hoofd te bieden. 

Over een aantal zaken waren de sprekers het niet eens: 
• sommigen vonden dat de Conferentie zich moet richten op beleidsprioriteiten voor de 

Unie, terwijl volgens anderen ook aan de orde moet komen, wat de Unie wel en niet 
aankan en hoe de Unie functioneert; 

• ook vonden sommige sprekers dat verdragswijzigingen nodig zijn, terwijl anderen 
aanvoerden dat veranderingen ook binnen het bestaande Verdrag mogelijk zijn; 

Verder kwamen de leden van de plenaire vergadering met een waslijst van beleidskwesties waar 
volgens hen aandacht aan moet worden geschonken: digitale transformatie, economie, sociale 
rechtvaardigheid, volksgezondheid, de rechtsstaat en de democratie, milieu en klimaat, migratie, 
energie, voedselvoorziening, normen en waarden, buitenlands beleid, veiligheid, onderwijs en 
cultuur. 
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Vertegenwoordiger van nationale evenementen/panels uit Finland tijdens de openingszitting van de Conferentie. 

 

Vertegenwoordiger van nationale evenementen/panels uit Nederland tijdens de openingszitting van de Conferentie. 
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Guy Verhofstadt gaf een toelichting op het voorstel van de medevoorzitters voor de organisatie in 
het algemeen van de negen thematische werkgroepen. De plenaire vergadering ging akkoord met 
het voorstel. Er zal nu gewerkt worden aan de details van de organisatie van werkgroepen.  

Guy Verhofstadt presenteerde ook de voorlopige agenda van de bijeenkomsten van de Conferentie. 
De vergadering nam hier nota van.  

Dubravka Šuica en Ana Paula Zacarias riepen op tot daadkracht en moed. Het mag niet bij 
woorden blijven. Het welslagen van de Conferentie staat of valt met de inzet van alle betrokkenen.  

De drie medevoorzitters bedankten alle deelnemers voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en 
herinnerden aan de volgende vergaderdata: 22 en 23 oktober 2021. Hierna beëindigde Ana Paula 
Zacarias de plenaire vergadering. 

 

II.4. Europese burgerpanels  

Tezamen met het meertalig digitaal platform en de plenaire vergadering van de Conferentie vormen 
de Europese burgerpanels een belangrijke pijler van de Conferentie. De Europese burgerpanels 
zullen gestalte krijgen in vier panels van ieder 200 deelnemers, die willekeurig worden gekozen 
maar wel representatief zijn voor de Europese geografische en maatschappelijke diversiteit. De 
panels komen bijeen in drie (meertalige) overlegsessies van ieder ten minste twee dagen. Zij 
moeten gezamenlijk met aanbevelingen komen over de toekomst van Europa en daarbij de 
bijdragen op het meertalig digitaal platform in aanmerking nemen.  

De ideeën van de panels zullen worden meegenomen in de plenaire vergaderingen van de 
Conferentie. Zij zullen ook een plaats krijgen in het verslag over het eindresultaat van de 
Conferentie dat aan de voorzitters van de Raad, het Parlement en de Commissie zal worden 
voorgelegd zodat de drie instellingen er mee aan de slag kunnen. Tachtig burgers die de vier 
burgerpanels vertegenwoordigen, zullen deelnemen aan de plenaire zittingen om de aanbevelingen 
van de panels te presenteren en erover van gedachten te wisselen met de leden van de plenaire 
vergadering2. 

De geactualiseerde praktische regelingen voor de Europese burgerpanels (die dateren van 26 mei 
2021) bevatten nadere details voor de organisatie van de panels. Voorts heeft het dagelijks bestuur 
het voorlopige rooster van de Europese burgerpanels en de plenaire vergaderingen goedgekeurd. 

Momenteel worden de volgende stappen gezet om de Europese burgerpanels handen en voeten te 
geven: 

Willekeurige selectie van de deelnemers 

Momenteel worden 800 burgers uit alle 27 lidstaten geselecteerd. In mei 2021 is begonnen met het 
selecteren en de volledige lijst van panelleden wordt medio augustus verwacht. De burgers van de 
Europese Unie worden willekeurig geselecteerd (random calling is de belangrijkste methode van de 
27 nationale enquêtebureaus, die worden gecoördineerd door een externe dienstverlener) met de 
bedoeling "panels" samen te stellen die representatief zijn voor de diversiteit van de EU, en wel op 
basis van vijf criteria: gender, leeftijd, geografische herkomst (nationaliteit en stad of platteland), 
sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau.  

Het aantal burgers per lidstaat wordt berekend volgens het beginsel van degressieve 
proportionaliteit dat ook wordt gebruikt voor de samenstelling van het Europees Parlement. Daarbij 
moet in ieder panel ten minste één vrouwelijke en één mannelijke burger van iedere lidstaat zitting 
hebben.  

 

  

                                                             
2 Zie de video waarin de Europese burgerpanels worden gepresenteerd. 
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Aangezien de Conferentie zich speciaal op jongeren wil richten, moet een derde van de panelleden 
tussen 16 en 24 jaar oud zijn. Voor elke groep van 200 personen worden nog eens 50 burgers als 
reserve geselecteerd.  

Onderwerpen en opzet van de panels 

De onderwerpen voor de panels komen uit de thema's van het meertalig digitaal platform en worden 
als volgt gegroepeerd:   

(1) een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/opleiding, jeugd, cultuur, sport en     
digitale transformatie; 

(2) Europese democratie en waarden, rechten, rechtsstaat en veiligheid;  

(3) klimaatverandering, milieu en gezondheid;  

(4) de EU in de wereld en migratie.  

Met behulp van deskundigen worden deze onderwerpen nu uitgewerkt tot discussiethema's en 
wordt bekeken hoe een transparant debat op gang kan komen dat echt vanuit de basis vertrekt en 
zijn doel niet voorbij schiet. 

De panelbijeenkomsten vinden achtereenvolgens plaats in Straatsburg, online en daarna in de 
lidstaten.  

 

II.5. Dagelijks bestuur  

Het dagelijks bestuur van de Conferentie is vijf keer bijeengekomen in de periode maart-juni 2021, 
te weten op 24 maart, 7 april, 22 april, 9 mei en 26 mei. Op het meertalig digitaal platform is een 
gedetailleerd verslag van alle bijeenkomsten in alle talen beschikbaar, onder de tab Plenaire 
vergadering (dan in de index Dagelijks bestuur selecteren).  

Op 24 maart besprak het dagelijks bestuur het meertalig digitaal platform, dat op 19 april 2021 klaar 
voor de start zou moeten zijn. Ook werd de mogelijkheid van een formeel evenement op 9 mei aan 
de orde gesteld. Tot slot werd er gesproken over de werkwijze van het dagelijks bestuur en van de 
plenaire vergadering.  

Op 7 april gaf het dagelijks bestuur zijn steun aan het meertalig digitaal platform en aan het 
handvest en de visuele identiteit van de Conferentie. Ook werden de ontwerp-werkmethoden 
goedgekeurd en werd het gemeenschappelijk secretariaat gevraagd een ontwerptekst voor het 
reglement van orde voor de Conferentie op te stellen. De communicatiediensten van de drie 
instellingen kregen de opdracht gezamenlijk met een voorstel te komen voor een openings-
evenement op 9 mei. 
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Op 22 april keurde het dagelijks bestuur het reglement van orde van de Conferentie goed, dat wil 
zeggen de delen die handelen over de gemeenschappelijke beginselen en over de aard en omvang 
van de Conferentie, alsook over de participatie van burgers. Verder werd het ontwerp-reglement 
van orde van de plenaire vergadering besproken, en met name de rol en samenstelling van de 
vergadering. Daarnaast werd het dagelijks bestuur bijgepraat over de praktische organisatie van de 
Europese burgerpanels. 

Op 9 mei hechtte het dagelijks bestuur zijn goedkeuring aan het hoofdstuk van het reglement van 
orde over de plenaire vergadering.  

Op 26 mei ging het dagelijks bestuur akkoord het voorlopige rooster van de plenaire vergaderingen, 
de Europese burgerpanels en het evenement voor de Europese burgers, alsook met de ontwerp-
agenda voor de openingszitting van de Conferentie. In dezelfde vergadering werd de organisatie 
van de plenaire vergadering van de Conferentie besproken. Het dagelijks bestuur werd verder 
geïnformeerd over de voorbereidingen voor een evenement voor Europese burgers op 17 juni 2021 
in Portugal en over de geactualiseerde praktische regelingen van de Europese burgerpanels en de 
leidraad voor de organisatie van de nationale burgerpanels. Tot slot vroeg het dagelijks bestuur de 
communicatiediensten van de drie instellingen met een gecoördineerd plan te komen voor het 
promoten van de conferentie, en met name het meertalig digitaal platform. 

 

 

II.6. Overige activiteiten  

Er werden communicatie- en outreach-activiteiten georganiseerd voor de ondertekening van de 
gezamenlijke verklaring door de drie voorzitters op 10 maart 2021, de start van het meertalig 
digitaal platform op 19 april 2021, het openingsevenement op de Dag van Europa en nationale 
startevenementen in heel wat lidstaten. Op basis hiervan werken de drie EU-instellingen samen om 
de Conferentie meer bekendheid te geven en de deelname van de Europese burgers op het digitaal 
platform te stimuleren en gaande te houden.  

  

De medevoorzitters tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur in de kantoren van de Raad, Brussel. 
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Op verzoek van het dagelijks bestuur hebben de communicatiediensten van de drie instellingen een 
gezamenlijk communicatieplan opgesteld, waaraan ook het Comité van de Regio's en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité hebben bijgedragen. Op basis van voorlopige gegevens over 
deelname aan het platform is een reeks acties gestart en gepland opdat meer burgers, en een 
grotere verscheidenheid aan burgers, uit alle delen van Europa aan de Conferentie deelnemen.  

Er is gestadig aan gewerkt om een veelheid aan belanghebbenden warm te maken voor het 
vergroten van de bekendheid van de Conferentie en de activiteiten in verband met de Conferentie 
te propageren. Er zijn outreach- en opleidingsactiviteiten ontwikkeld voor specifieke belang-
hebbenden, zoals maatschappelijke organisaties, regionale en lokale autoriteiten, groepen en 
netwerken voor burgerinzet en participatieve democratie, entiteiten die actief zijn in plattelands-
ontwikkeling, grensoverschrijdende gemeenschappen en jongerenorganisaties.  

Ook het Comité van de Regio's heeft zijn leden en zijn netwerken ingeschakeld om actief bij te 
dragen aan het debat en de outreach van de Conferentie. Het Comité organiseerde op 9 mei 2021 
een openingsevenement in Straatsburg dat voorafging aan het openingsevenement van de 
Conferentie zelf. Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité zet zich in om de stem van 
steden en regio's te laten horen via vernieuwende wegen tot participatie en online-instrumenten om 
lokale burgerpanels in de tweede helft van 2021 een plaats te geven waar zij bijeen kunnen komen. 
Daarnaast worden dialogen op lokale niveau gebruikt als participatiefora voor het gezamenlijk 
nadenken over en delen van ideeën over de toekomst van Europa.  

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft in dit verband een speciale campagne 
gelanceerd.  Op 10 juni 2021 vond een openingsevenement van de civiele samenleving plaats waar 
officieel de activiteiten van het Comité in het kader van de Conferentie werden gelanceerd. Om de 
burgers te bereiken, werkt het Comité samen met zijn netwerk van nationale en regionale 
sociaaleconomische raden, maatschappelijke organisaties, nationale jeugdraden en soortgelijke 
organisaties. Het Comité is ook een reeks "going local" -initiatieven in de lidstaten gestart, die lopen 
van juli tot en met september 2021.  

Voorts zijn ook de sociale partners, tal van maatschappelijke organisaties en andere partijen actief 
in het organiseren van evenementen en het promoten van de Conferentie. Zij trekken de kar om de 
Conferentie tot een succes te maken. 
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III. Activiteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau  
Volgens de gezamenlijke verklaring zijn de lidstaten bij de Conferentie betrokken en doen zij samen 
met het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie mee aan 
deze gezamenlijke exercitie.  

De lidstaten zeggen toe bij te dragen tot de Conferentie via diverse activiteiten en organisaties op 
nationaal, regionaal, lokaal en in sommige gevallen transnationaal niveau; bij alle activiteiten moet 
de burger centraal staan. 

Los van de Europese activiteiten kunnen de lidstaten zelf nog andere evenementen organiseren die 
bij hun eigen nationale of institutionele karakter passen. Ook op andere wijze kunnen zij bijdragen 
tot de Conferentie, zoals via de nationale burgerpanels of thematische evenementen waarin de 
inbreng van panels wordt samengebracht. 

De aanbevelingen van de nationale burgerpanels worden samen met die van de Europese 
burgerpanels besproken door de plenaire vergadering. 27 Vertegenwoordigers van nationale 
evenementen of nationale panels (dus één per lidstaat) zijn benoemd tot lid van de plenaire 
vergadering. Dit zijn ambtenaren of burgers die de nationale evenementen moeten coördineren, 
vertegenwoordigers van de civiele samenleving of jongerenorganisaties, academici en studenten. 

In iedere lidstaat loopt een nationaal proces dat gestart is met evenementen die in de meeste 
gevallen rond 9 mei 2021 plaatsvonden. In het algemeen wordt er bij voorkeur gewerkt vanuit de 
basis en met een focus op beleidsvorming, en is er een belangrijke rol weggelegd voor de civiele 
samenleving. Jongeren en mensen die gewoonlijk aan de kant blijven staan, en de dingen die hen 
bezighouden, moeten voorop staan. 

De activiteiten worden veelal gecoördineerd of gefaciliteerd door hoge nationale autoriteiten, in 
samenwerking met onder meer parlementen, regionale en lokale autoriteiten, sociale partners, niet-
gouvernementele organisaties, academische partners en onderzoekscentra. Discussies en 
debatten met burgers worden decentraal georganiseerd. De mate van decentralisatie wisselt 
evenwel.  

In sommige lidstaten worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met vertegenwoordigingen 
van de Commissie en verbindingsbureaus van het Parlement.  
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Sommige lidstaten zijn van plan op nationaal niveau burgerpanels te organiseren met willekeurig 
geselecteerde burgers die representatief zijn voor de samenleving en/of voor bepaalde regio's. De 
aanpak is weliswaar op maat van de afzonderlijke lidstaten, maar is gebaseerd op een methode die 
zich heeft bewezen en die borg staat voor onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de panels. 
Tijdens de conferentie is een handleiding3 opgesteld om lidstaten te helpen die burgerpanels willen 
organiseren. Deze is beschikbaar op het meertalig digitaal platform.  

Een aantal lidstaten heeft evenementen en burgerdialogen met andere lidstaten of bepaalde derde 
landen georganiseerd of heeft hier plannen voor. Vooral jonge studenten en scholieren worden 
hierbij betrokken.  

De lidstaten zijn vast van plan om meer bekendheid te geven aan de Conferentie en voorlichting te 
geven over de activiteiten, met name over het meertalig digitaal platform. Er zijn enkele 
voorbeelden van nationale Conferentiewebsites waarop rechtstreeks naar het meertalig digitaal 
platform wordt verwezen.  

De evenementen in de lidstaten en de resultaten daarvan zullen op het meertalig digitaal platform 
bekend worden gemaakt als "institutionele evenementen". 

Richtsnoeren voor de organisatie van dergelijke evenementen zijn beschikbaar in de vorm van 
toolkits op het meertalig digitaal platform en met name in de "Stapsgewijze handleiding voor 
organisatoren van evenementen".  

  

                                                             
3 Voor deze handleiding is uitgegaan van de beginselen van goed overleg die in een OESO-rapport zijn omschreven. 
De OESO heeft honderden case studies van goed overleg gemaakt. Dit rapport is bedoeld om lidstaten te helpen die 
burgerpanels op nationaal, regionaal of lokaal niveau willen organiseren. 
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IV. Hoe nu verder? 
Het meertalig digitaal platform is belangrijkste interactieve spil voor bijdragen van de burgers en 
voor het verstrekken van informatie. Op het platform zullen dan ook ideeën blijven binnenkomen, en 
daar zal informatie te vinden zijn over de evenementen die in het kader van de Conferentie worden 
georganiseerd. Na de selectieprocedure zullen in september 2021 de vier Europese burgerpanels 
van start gaan. De volgende plenaire vergadering is gepland op 22-23 oktober 2021. De komende 
maanden komen er nog meer activiteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau.  

Meer informatie over de data van de activiteiten is te vinden op de voorlopige kalender van de 
Conferentie: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Meer informatie over de Conferentie is te vinden op:  

https://futureu.europa.eu 
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Bijlage: Proces en tijdschema van de Conferentie  

 

 

 


