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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

Voorzitter Věra JOUROVÁ opent de vergadering en verwelkomt alle deelnemers. De vergadering vindt plaats 
in hybride vorm. 40 van de 52 leden van de werkgroep zijn fysiek aanwezig en 5 volgen de vergadering op 
afstand; 27 van hen, waaronder een meerderheid van de aanwezige burgers, nemen deel aan de discussie. 
 
De voorzitter schetst enkele van de vele onderwerpen die onder de bevoegdheid van de werkgroep vallen 
(zoals grondrechten en fundamentele vrijheden, Europese identiteit, gendergelijkheid, terrorismebestrijding 
enz.). Zij verwijst naar de ideeën die tot dusver via het meertalig digitaal platform zijn geuit omtrent de 
thema’s waarden en rechten, de rechtsstaat en veiligheid, en de prioritaire thema’s die tijdens de eerste 

zitting van Europees burgerpanel 2 zijn bepaald (zie het verslag van sessie 1 van panel 2 hier).  
 
Zij merkt op dat de werkgroep de aanbevelingen van Europees burgerpanel 2 in december zal kunnen 
bespreken.  
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan eenieder die aan de discussie wil bijdragen, en dringt erop aan 
dat men zich daarbij beperkt tot twee minuten per spreker. 
 

 
2. Discussie 
 
Sommige deelnemers stellen voorafgaand een aantal procedurele zaken aan de orde, onder meer over de 
werkwijze voor de discussies van de werkgroep (bv. een agenda die is opgebouwd rond specifieke 
onderwerpen), hoe de werkgroep haar bevindingen aan de plenaire vergadering moet voorleggen en of er 
ook tussen de plenaire vergaderingen bijeenkomsten moeten plaatsvinden. Sommige deelnemers pleiten 
ervoor de vergaderingen van de werkgroep transparanter te maken, bijvoorbeeld door middel van een 
openbare webstream, en door alle documentatie openbaar toegankelijk te maken.  
 
De voorzitter herinnert eraan dat de werkgroep rekening zal houden met de resultaten van de Europese 
burgerpanels en de input die via het platform binnenkomt. Zij spreekt tevens haar instemming uit aangaande 
het belang van transparantie in de werkzaamheden van de werkgroep.  
 
Inhoudelijk benadrukken de meeste deelnemers dat de rechtsstaat, waarden en rechten essentiële 
bouwstenen van de EU vormen, die versterkt en steeds opnieuw benadrukt moeten worden. 
 
Sommige deelnemers stellen de vraag of het doel van de Conferentie over de toekomst van Europa moet zijn 
een visie te ontwikkelen gericht op het verder verbeteren van een rechtsstaat en een stelsel van waarden en 
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rechten die reeds goed functioneren, of dat het nodig is om fundamenteel te hervormen. Veel deelnemers 
geven aan dat de Conferentie tot een tastbaar resultaat moet leiden. 
 
Sommige leden van de werkgroep pleiten voor een duidelijkere definitie van de EU-waarden en van de 
gemeenschappelijke EU-norm voor de rechtsstaat. Deze leden merken herhaaldelijk op dat de EU méér is 
dan alleen een eengemaakte markt. Andere deelnemers benadrukken echter dat de rechtsstaat en de 
waarden van de EU reeds goed zijn gedefinieerd in de EU-Verdragen en door het Hof van Justitie.   
 
De deelnemers bespreken in dit verband het evenwicht dat moet worden gevonden tussen 
gemeenschappelijke normen en de diversiteit van de afzonderlijke landen. Veel leden kwalificeren de EU als 
een op regels gebaseerde orde waarbinnen de rechtsstaat een beginsel moet zijn waarover niet te 
onderhandelen valt. Sommige deelnemers merken niettemin op dat rekening moet worden gehouden met 
de specifieke kenmerken van landen. 
 
Bovendien benadrukken veel deelnemers dat de uitvoering van bestaande rechten en waarden van de EU in 
de praktijk moet worden verbeterd, en dat dit essentieel is voor de geloofwaardigheid en legitimiteit van de 
EU ten opzichte van burgers.  
Hierop aansluitend merken verscheidene deelnemers op dat de EU zo snel mogelijk zou moeten toetreden 
tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.  
 
Sommige deelnemers wijzen op de bijdragen via het meertalige digitale platform en de resultaten van de 
eerste sessie van Europees burgerpanel 2 over EU-burgerschapsrechten, en stellen voor om verder werk te 
maken van de ontwikkeling van het statuut van EU-burgerschap in plaats van zich te richten op identiteit. 
Leden van de werkgroep merken in dit verband op dat de panels een reële kans hebben om de politieke 
agenda van de EU vorm te geven. 
 
Verscheidene deelnemers benadrukken dat sociale rechten fundamenteel zijn, en dat fatsoenlijke arbeids- 
en leefomstandigheden een essentieel onderdeel vormen van het stelsel van rechten en waarden van de EU.  
 
Verschillende deelnemers stellen de onderwerpen desinformatie, mediavrijheid, gezin, demografie en 
kinderrechten aan de orde. 
 
 
3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
Voorzitter JOUROVÁ rondt de discussie af met een samenvatting van de belangrijkste punten die door de 
deelnemers aan de orde zijn gesteld.  
 
Wat het proces betreft, merkt de voorzitter op dat: 

 zij de raad van bestuur op de hoogte zal brengen van de wens om de besprekingen van de werkgroep 
via livestream uit te zenden;  

 voorafgaand aan elke vergadering van de werkgroep een agenda zal worden rondgestuurd, zonder 
evenwel onderwerpen uit te sluiten van de brede discussie binnen de werkgroep; 

 er gekeken moet worden naar de kwestie van interactie met andere werkgroepen; 

 er gekeken zal worden naar eventuele overige behoeften in verband met de tolkendienst; 

 de burgerwoordvoerder voor de werkgroep in een later stadium zal worden geselecteerd. 
 
Zij vat de inhoudelijke discussie in de volgende hoofdpunten samen:  

 Over de rechtsstaat valt niet te onderhandelen; er is behoefte aan meer dialoog en onderling begrip. 
Diversiteit moet hand in hand gaan met een basis van gemeenschappelijke normen.  

 De EU moet geen woorden maar daden laten zien. Bestaande regels en beginselen moeten ook in de 
praktijk volledig tot uiting komen. Dit geldt met name voor het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie. 



 

 

 De beginselen waarop de EU is gegrondvest, moeten opnieuw bevestigd worden, namelijk een Unie 
van waarden in plaats van een eengemaakte markt; tegelijkertijd hebben brexit en COVID-19 voor 
uitdagingen gezorgd die we niet over het hoofd mogen zien.  

 Een krachtige verdediging van de waarden van de EU bestaat erin de reeds bestaande definities van 
de rechtsstaat, waarden en rechten te bevestigen en verder te verfijnen.  

 Er moet een bredere discussie worden gevoerd over waarden, waarin ook corruptie en 
veiligheidsdreigingen aan bod moeten komen. 

 Er is behoefte om verbanden te leggen met sociale en kinderrechten, het recht op privacy en 
pluriformiteit van de media. 

 Er is behoefte om het EU-burgerschap verder te ontwikkelen in plaats van te focussen op persoonlijke 
identiteiten.  

  



 

 

BIJLAGE. Lijst van leden van de werkgroep Waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid 
 
 

Mevr. Ilse  AIGNER  Comité van de Regio’s 

Dhr. Daniel  ANDERSSON Nationale parlementen 

Mevr. Valentina BALZANI  Europese burgerpanels 

Mevr. Katarina BARLEY Europees Parlement 

Dhr. Paolo BARONE  Europese burgerpanels 

Dhr. Nicolas BAY Europees Parlement 

Dhr. Ondřej  BENEŠÍK Nationale parlementen 

Dhr. Laurent BERGER Sociale partners 

Mevr. Elsa BESTARD  Europese burgerpanels 

Dhr. Vladimír BILČÍK Europees Parlement 

Dhr.  Yves  CRUCHTEN Nationale parlementen 

Mevr. Katalin CSEH Europees Parlement 

Mevr. Gwendoline DELBOS-CORFIELD Europees Parlement 

Mevr. Klára DOBREV Europees Parlement 

Mevr. Mandy FALZON Nationale burgerpanels/evenementen 

Dhr. Petros  FASSOULAS Maatschappelijk middenveld 

Mevr. Paula  FERNANDEZ VIANA   Comité van de Regio’s 

Dhr. Daniel FREUND Europees Parlement 

Dhr. Esteban GONZALEZ PONS Europees Parlement 

Dhr. Branko  GRIMS Nationale parlementen 

Mevr.  Alice-Mary  HIGGINS Nationale parlementen 

Dhr. Richárd  HÖRCSIK Nationale parlementen 

Dhr.  Gerhard HUEMER Sociale partners 

Mevr. Věra JOUROVÁ Europese Commissie  

Mevr.  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Raad 

Dhr.  Martin KLUS Raad 

Dhr.  Jeppe KOFOD Raad 

Dhr.  Georgios KOTSIRAS Raad 

Mevr. Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Europese burgerpanels 

Dhr. Karl-Heinz   LAMBERTZ Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 

Dhr. Tommy Kofoed LARSEN  Europese burgerpanels 

Dhr. Normunds LEGZDINS  Europese burgerpanels 

Dhr. Christian  MOOS Europees Economisch en Sociaal Comité 



 

 

Dhr. Rasmus  NORDQVIST Nationale parlementen 

Mevr. Ninni NORRA Nationale burgerpanels/evenementen 

Mevr. Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Europees Parlement 

Dhr.  Kacper  PŁAŻYŃSKI Nationale parlementen 

Dhr.  Pere Joan  PONS Nationale parlementen 

Dhr.  Michael ROTH Raad 

Dhr. Jacek SARYUSZ-WOLSKI Europees Parlement 

Mevr. Joy Clara SCHAEFLEIN  Europese burgerpanels 

Dhr. Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Europese burgerpanels 

Dhr. Helmut SCHOLZ Europees Parlement 

Dhr. Sjoerd  SJOERDSMA Nationale parlementen 

Mevr. Romana TOMC Europees Parlement 

Mevr.  Tytti TUPPURAINEN Raad 

Dhr. Štefan URBANEK  Europese burgerpanels 

Dhr. Karl  VANLOUWE Nationale parlementen 

Dhr. Claudiu Marian VATAU  Europese burgerpanels 

Mevr. Ozlem  YILDIRIM  Europees Economisch en Sociaal Comité 

Mevr. Kristīne ZONBERGA Nationale burgerpanels/evenementen 

 


