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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

Deze derde vergadering van de werkgroep vindt in hybride vorm plaats in het gebouw van het 
Europees Parlement in Straatsburg en kan via openbare webstreaming worden gevolgd. Voorzitter 
Věra JOUROVÁ opent de vergadering, verwelkomt in het bijzonder de vertegenwoordigers van de 
burgers en vestigt de aandacht op de aanbevelingen van Europees burgerpanel 2, waarvan ongeveer 
de helft naar deze werkgroep is verwezen, terwijl de andere naar de werkgroep Europese democratie 
gingen. De voorzitter merkt op dat de aanbevelingen van het burgerpanel die aan de werkgroep 
Waarden zijn toegewezen, in vijf clusters zijn gegroepeerd, zoals de leden tijdens de vorige 
vergadering hadden gevraagd. 

 
2. Discussie 
 
Voorzitter JOUROVÁ nodigt om te beginnen de burgervertegenwoordigers van burgerpanel 2 uit om 
hun aanbevelingen over waarden en rechten, de rechtsstaat en veiligheid te presenteren, gevolgd 
door presentaties van de nationale burgerpanels die hun werkzaamheden hebben afgerond en 
aanbevelingen hebben gedaan binnen de bevoegdheid van deze werkgroep, namelijk het Franse, het 
Nederlandse en het Duitse panel. De voorzitter nodigt ook de leden van de werkgroep die voorafgaand 
aan deze vergadering schriftelijke bijdragen hebben ingestuurd, uit om het woord te voeren en hun 
argumenten kort uiteen te zetten. 
 
De vertegenwoordigers van de Europese en nationale burgerpanels (in het geval van het Duitse panel 
via een schriftelijke mededeling die door de voorzitter wordt voorgelezen) brengen verslag uit over 
hun aanbevelingen en benadrukken dat deze gericht zijn op de middellange termijn en op een meer 
samenhangende EU, waar de burgers zich bewust zijn van een gemeenschappelijke identiteit op basis 
van rechten en gedeelde waarden. De burgers vinden het bijvoorbeeld noodzakelijk kwetsbare 
personen te beschermen; te zorgen voor een universele voorziening in basisbehoeften zoals 
huisvesting en gezondheidszorg; actief burgerschap te bevorderen; de eerbiediging van de rechtsstaat 
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in alle lidstaten te waarborgen; een einde te maken aan discriminatie op grond van geslacht, 
seksualiteit, ras en godsdienst; de buitengrenzen van de EU beter te beveiligen; migranten beter te 
integreren; de bevoegdheid van de EU op het gebied van gegevensbescherming te versterken; de 
onafhankelijkheid en diversiteit van media-eigendom te verbeteren; te zorgen voor een beter 
feitenonderzoek, met inbegrip van een platform voor het corrigeren van onjuiste informatie over de 
EU;  maatregelen te nemen om te zorgen voor een inclusievere arbeidsmarkt met positieve actie om 
minderheden en kwetsbare groepen te helpen;  corruptie te bestrijden en een einde te maken aan 
belastingparadijzen; de normen voor dierenwelzijn te verbeteren; de autonomie en capaciteit van de 
EU op defensie- en veiligheidsgebied te vergroten; een jaarlijks festival van Europa te organiseren; en 
de Europese waarden internationaal te verdedigen.  De burgers benadrukken dat zij duidelijke 
antwoorden op hun aanbevelingen willen en dat zij gedetailleerde uitleg wensen indien er een follow-
up niet noodzakelijk wordt geacht. 
 
De leden van de werkgroep reageren vervolgens in een open discussie op deze presentaties, waarbij 
ze zich voor of tegen de verschillende aanbevelingen uitspreken of nadenken over de wijze waarop 
deze het best kunnen worden uitgevoerd.  
 
Veel leden van de werkgroep spreken hun steun uit voor de doelstellingen van de meeste 
aanbevelingen. Ze kiezen er vaak enkele uit die hun na aan het hart liggen, zoals die in verband met 
de rechtsstaat, de versterking van de rechten van de burgers en non-discriminatie. 
 
Verscheidene leden van de werkgroep wijzen op andere aanbevelingen van burgerpanels of ideeën 
van het meertalig digitaal platform, zoals de rechtstreekse toepasselijkheid van het EU-Handvest van 
de grondrechten op nationaal recht, een EU-paspoort als symbool van burgerschap, de noodzaak van 
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid voor besluiten over sancties op grond van artikel 7, 
een veel uitgebreider Erasmus-programma, de heropening van het proces voor een Europese 
grondwet, rekening houdend met de daaraan verbonden risico’s, en een betere bescherming van 
bedrijven tegen laattijdige betaling van facturen.  
 
Sommige leden van de werkgroep plaatsen kanttekeningen bij specifieke aanbevelingen, zoals die 
betreffende landbouw, één enkele werktaal voor de EU, een jaarlijkse conferentie over de rechtsstaat 
en universele kinderopvang. Andere waarschuwen voor de gevaren van een overhaaste toetreding 
van nieuwe lidstaten als die zelf er niet klaar voor zijn of als de EU er niet klaar voor is.  Sommige 
vrezen dat de EU zich al te zeer gaat moeien met zaken die aan de nationale autoriteiten moeten 
worden overgelaten. 
 
Sommige leden van de werkgroep doen alternatieve suggesties voor de aanbevelingen van de 
burgerpanels, zoals rode kaarten voor nationale parlementen om zich tegen EU-
wetgevingsvoorstellen te verzetten, deregulering van de EU-economie en meer autonomie of 
onafhankelijkheid voor regio’s die dat wensen. 
 
Sommige leden van de werkgroep staan stil bij de “haalbaarheid” van de aanbevelingen en vragen 
zich af hoe gemakkelijk deze te verwezenlijken zijn en of er voor sommige al procedures lopen. Andere 
voeren aan dat het aan de Conferentie is om aan te geven wat wenselijk is, hoe moeilijk het ook mag 
zijn om een en ander uit te voeren.  De voorzitter benadrukt dat het aan de raad van bestuur van de 
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Conferentie of de medevoorzitters toekomt zich hierover uit te spreken, aangezien dit voor alle 
werkgroepen geldt. 
 
Sommige deelnemers melden dat zij schriftelijke antwoorden op de aanbevelingen hebben of aan het 
opstellen zijn, en de voorzitter verzekert dat daarmee terdege rekening zal worden gehouden. Eén lid 
van de werkgroep stelt voor om op de volgende vergadering een lijst te verstrekken van de tien meest 
gesteunde ideeën op het digitale platform die onder de bevoegdheid van de werkgroep vallen, en de 
auteurs ervan uit te nodigen voor een vergadering van de werkgroep.  
 
Twee vertegenwoordigers van de lidstaten wezen op een probleem in verband met het verstrekken 
van informatie over initiatieven die op nationaal niveau worden georganiseerd, en vroegen om 
verduidelijking van het proces betreffende de bijdrage van de nationale burgerpanels en de 
evenementenbijdragen aan de Conferentie. 
 
Tot slot geeft de voorzitter het laatste woord aan de vertegenwoordigers van de burgers. Velen van 
hen benadrukken dat hun aanbevelingen en de conclusies van de Conferentie een doeltreffende en 
zichtbare follow-up moeten krijgen, met inbegrip van een uitvoerige motivering indien aan bepaalde 
voorstellen geen gevolg wordt gegeven. 
 

3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 

Voorzitter Věra JOUROVÁ dankt alle deelnemers voor hun nuttige bijdragen. Ze sluit de vergadering 
met de volgende conclusies: 

• De werkgroep zal ideeën en adviezen blijven verzamelen via alle kanalen van de Conferentie 
(Europese en nationale burgerpanels, het meertalig digitaal platform). Zij merkt op dat in de 
volgende vergaderingen van de werkgroep de nodige ruimte zal worden gegeven aan de 
nationale burgerpanels die hun werkzaamheden nog niet hebben afgerond, en verduidelijkt 
dat er op technisch niveau een voortdurende uitwisseling plaatsvindt over de vorm van de 
bijdrage van de nationale burgerpanels en de evenementen, waarbij zij benadrukt dat de 
vertegenwoordigers van de nationale panels een presentatie kunnen geven tijdens de 
werkgroep- en de plenaire vergaderingen.   

• De ontvangen adviezen moeten vervolgens worden geconsolideerd en in overzichtelijke en 
geharmoniseerde vorm aan de de plenaire vergadering worden voorgelegd.  

• In dit verband moeten de medevoorzitters van de Conferentie en de raad van bestuur een 
termijn voor nieuwe bijdragen vaststellen, met name wat het platform betreft. De leden van 
de werkgroep moeten tijdig over de resultaten van het platform worden geïnformeerd en 
daar zal naar behoren rekening mee worden gehouden.   

• De Conferentie zal hoogstwaarschijnlijk op 9 mei worden afgesloten. Het eindresultaat moet 
gebaseerd zijn op de input van de verschillende kanalen van de Conferentie.  

 

 


