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BEKNOPT VERSLAG 
Werkgroep Europese democratie, onder voorzitterschap van Manfred Weber, Europees Parlement 

17 december 2021, 14.00 - 16.00 uur 
 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter  
 

De vergadering vindt plaats op afstand. De bespreking betreft de agendapunten die vóór de 
vergadering zijn verspreid (zie bijlage I). De voorzitter merkt op dat het Europees burgerpanel voor 
“Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid” aanbevelingen heeft aangenomen 
die als basis kunnen dienen voor de werkzaamheden van de werkgroep. Hij is ingenomen met het feit 
dat er kan worden overgegaan tot inhoudelijke besprekingen en stelt voor om de werkzaamheden te 
structureren rond vijf pijlers: democratie en verkiezingen; besluitvorming; uitvoerende macht; 
procedures en subsidiariteit; en participatie van burgers en jongeren. Hij wijst erop dat dit een open 
structuur is waaraan nog andere elementen kunnen worden toegevoegd. 
 

2. Gedachtewisseling 
 
Het debat begint met een presentatie van de aanbevelingen van het Europees burgerpanel voor 
“Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid”, die het panel op 
12 december 2021 in Firenze heeft aangenomen. 
 
Twee vertegenwoordigers van het panel geven een overzicht van de aanbevelingen, met specifieke 
aandacht voor de aanbevelingen die verband houden met de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van de werkgroep, en zetten een aantal concrete aanbevelingen uiteen die volgens hen 
de participatie van de burgers kunnen vergroten en het verkiezingsproces en de besluitvorming in de 
Europese Unie kunnen verbeteren. Zij benadrukken met name de aanbevelingen van hun panel om de 
verkiezingswetgeving van de EU verder te harmoniseren en de transnationale dimensie van de 
Europese verkiezingen te versterken, alsook om digitale platforms te ontwikkelen die burgers in staat 
stellen in contact te treden met beleidsmakers, hun mening te geven over wetgevingsvoorstellen en 
toegang te krijgen tot betrouwbare informatie over de Europese Unie. Zij wijzen ook op de 
aanbevelingen om een pan-Europees referendum in te voeren en de stemsystemen in de EU-
instellingen opnieuw te evalueren teneinde de EU doeltreffender te maken, met passende garanties 
voor kleinere lidstaten. Ze zijn van mening dat hun panel over het algemeen solide aanbevelingen heeft 
geformuleerd, die een grote meerderheid steunt, en benadrukken dat zij verwachten dat er een 
duidelijk tijdschema komt voor de follow-up van de aanbevelingen. 
 
In het daaropvolgende debat herinnert de vicevoorzitter van de Commissie, mevrouw Šuica, die 
eveneens medevoorzitter is van de raad van bestuur van de Conferentie, eraan dat de aanbevelingen 
van het Europees burgerpanel centraal moeten staan in de besprekingen. Verscheidene sprekers 
benadrukken het belang van onderwijs en van het dichten van de informatiekloof over Europese 
kwesties, zoals de burgers hebben benadrukt. Er wordt ook verwezen naar de aanbevelingen met 
betrekking tot participerende en overlegdemocratie, waaronder de structurele verankering van 
burgervergaderingen. Enkele sprekers spreken hun steun uit voor de aanbevelingen inzake 
onafhankelijkheid van de media. In overeenstemming met de specifieke focus van de vergadering 
hebben meerdere interventies betrekking op kwesties in verband met de verkiezingen voor het 
Europees Parlement en besluitvorming. 
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2.1. Democratie en verkiezingen 

 
Verscheidene sprekers maken opmerkingen over de aanbeveling van het Europees burgerpanel om de 
stemvoorwaarden bij Europese verkiezingen te harmoniseren en over te stappen op het stemmen voor 
partijen op het niveau van de Europese Unie met kandidaten uit meerdere lidstaten. Het algemene 
idee om naar harmonisatie te streven krijgt bijval van verschillende leden. De eventuele verlaging van 
de kiesgerechtigde leeftijd tot 16 jaar levert dan weer uiteenlopende reacties op. In dit verband wijzen 
de vertegenwoordigers van het Europees burgerpanel erop dat dit voorstel niet door alle burgers in 
het panel wordt gesteund, en dat er daarom geen aanbeveling over is gedaan. Een aantal leden is heel 
enthousiast over het voorstel om te evolueren naar een systeem van transnationale lijsten bij de 
Europese verkiezingen; anderen benadrukken dat bij de behandeling van dit onderwerp rekening moet 
worden gehouden met alle mogelijke gevolgen en enkele sprekers wijzen het idee af. 
 
Daarnaast pleiten sommige leden ervoor de zichtbaarheid van de Europese politieke partijen te 
vergroten en de uitslag van de verkiezingen te koppelen aan de benoeming van de voorzitter van de 
Commissie door middel van een systeem van lijsttrekkers. Andere sprekers eisen de garantie dat 
iedereen aan de verkiezingen kan deelnemen, inclusief mensen met een handicap en minderheden. 
Sommige leden benadrukken het belang van de opbouw van een Europese democratie die meer 
inhoudt dan verkiezingen, bijvoorbeeld door de democratie meer te integreren in het dagelijkse leven 
van de burgers en door burgerparticipatie en actief burgerschap aan te moedigen. Ook werd de 
kwestie van de economische democratie aan de orde gesteld. De aanbeveling om de namen van de 
EU-instellingen te wijzigen ter verduidelijking van hun functie, kan op enige steun rekenen. 
 

2.2. Besluitvorming 
 
De sprekers wisselen ook van gedachten over de verschillende aspecten van het besluitvormingsproces 
in de EU. Sommige leden pleiten voor een grotere rol voor het Europees Parlement op economisch 
gebied en voor de toekenning van het initiatiefrecht aan het Parlement, om het gebruik van de gewone 
wetgevingsprocedure verder uit te breiden en ervoor te zorgen dat de Raad op een groter aantal 
gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, begroting en eigen middelen, sociale zaken en 
buitenlands beleid) met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten kan nemen in plaats van 
met eenparigheid van stemmen. Anderen achten het belangrijk om de rol van de nationale en 
regionale parlementen te versterken, aangezien richtlijnen de afgelopen twee decennia aan belang 
hebben ingeboet ten opzichte van verordeningen en gedelegeerde handelingen belangrijker zijn 
geworden, en benadrukken dat de gelekaartprocedure heroverwogen moet worden in het licht van de 
huidige beperkte rol ervan. Er werd gewezen op het belang van een grotere betrokkenheid van de 
sociale partners en het maatschappelijk middenveld en op het belang van transparantie in het 
besluitvormingsproces van de EU. 
 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter is ingenomen met het debat aangezien de standpunten van de verschillende leden van 
de werkgroep in grote lijnen naar voren zijn gekomen en duidelijk is geworden hoe de werkgroep moet 
bijdragen aan de plenaire vergadering van de conferentie. Hij spreekt de wens uit om de volgende 
sessie te webstreamen. Hij stelt voor de gedachtewisselingen tijdens de volgende vergadering voort te 
zetten, en benadrukt dat de volgende stap erin moet bestaan een samenvatting van de belangrijkste 
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ideeën te presenteren, teneinde een begin te maken met het formuleren van een gemeenschappelijk 
standpunt over de koers van de verdere werkzaamheden, en eventuele veto’s in kaart te brengen. Hij 
is van mening dat dit kan gebeuren in het kader van de volgende vergadering van de werkgroep. 
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BIJLAGE I. Agenda voor de vergadering van 17 december 2021 
 

 

 
 

AGENDA VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE WERKGROEP EUROPESE 
DEMOCRATIE  

 
 

Vrijdag 17 december 2021, 14.00 - 16.00 uur 
(op afstand) 

 
 

1. Opening door de voorzitter  
 

2. Presentatie door burgers van de aanbevelingen van het Europees burgerpanel over 
Europese democratie, gevolgd door een discussie  
 

3. Bespreking van het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal platform 
 

4. Gedachtewisseling over de Europese democratie 
4.1 Democratie en verkiezingen 
4.2 EU-besluitvormingsprocedure 
 

5. Diversen 
 

6. Afsluiting door de voorzitter 
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BIJLAGE II. Ledenlijst van de Werkgroep Europese democratie 
 

Voorzitter:  Manfred WEBER (Europees Parlement)  

    

Aanspreektitel Voornaam Naam Organisatie 

        

    

Mevrouw Chiara ALICANDRO  Europese burgerpanels 

De heer Michalakis ASIMAKIS  Europese burgerpanels 

De heer Zoltán  BALCZÓ Nationale parlementen 

Mevrouw Olga BAUM Europese burgerpanels 

De heer Matouš BELOHLAVEK  Europese burgerpanels 

Mevrouw Yamina BEN NAOUM 
Nationale burgerpanels/ 

evenementen 

De heer Brando BENIFEI Europees Parlement 

Mevrouw Mara BIZZOTTO Europees Parlement 

De heer Damian BOESELAGER Europees Parlement 

De heer Ioannis  BOURNOUS Nationale parlementen 

De heer Nicolai BOYSEN 
Nationale burgerpanels/ 

evenementen 

Mevrouw Martina BRAMBILLA  Europese burgerpanels 

De heer Gari  CAPPELLI Nationale parlementen 

De heer Vasco CORDEIRO Comité van de Regio’s 

Mevrouw Annemieke DE CLERCK  Europese burgerpanels 

De heer Bruno  DIAS Nationale parlementen 

De heer Gašper  DOVŽAN Raad 

Mevrouw Aleksandra DULKIEWICZ  
Lokale/regionale 

vertegenwoordiger 

De heer Pascal DURAND Europees Parlement 

Mevrouw Anna ECHTERHOFF Maatschappelijk middenveld 

De heer Sandro GOZI Europees Parlement 

Mevrouw  Eva Kjer  HANSEN Nationale parlementen 

De heer Pablo  HISPÁN Nationale parlementen 

De heer Pat  KELLY Raad 

Mevrouw Antonia KIEPER Europese burgerpanels 

De heer Wepke KINGMA Raad 

De heer Tomáš KOZÁK Raad 

De heer Zdzisław KRASNODĘBSKI Europees Parlement 

De heer Reinhold  LOPATKA Nationale parlementen 

Mevrouw  Esther LYNCH Sociale partners 

De heer Evangelos MEIMARAKIS Europees Parlement 

De heer Aleksandar MILISOV  Europese burgerpanels 
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Mevrouw  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nationale parlementen 

De heer Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europese burgerpanels 

De heer Anti  POOLAMETS Nationale parlementen 

De heer Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Raad 

De heer Paulo RANGEL Europees Parlement 

Mevrouw Ariane  RODERT  
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

De heer Hans  ROTHENBERG Nationale parlementen 

De heer Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europees Parlement 

De heer Hermano  SANCHES RUIVO 
Lokale/regionale 

vertegenwoordiger 

De heer Axel  SCHÄFER Nationale parlementen 

De heer Kaspar SCHULTZ 
Nationale burgerpanels/ 

evenementen 

De heer Pedro SILVA PEREIRA Europees Parlement 

De heer Sven SIMON Europees Parlement 

Mevrouw Lucie  STUDNICNA  
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Mevrouw Dubravka SUICA Europese Commissie 

Mevrouw Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Europese burgerpanels 

De heer Apostolos TZITZIKOSTAS Comité van de Regio’s 

De heer Bastiaan  VAN APELDOORN Nationale parlementen 

De heer Andris VĪTOLS Raad 

 
 


