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Basisinformatie: Europese democratie / waarden,  
rechten, rechtsstaat, veiligheid 

 

Het panel "Europese democratie/waarden, rechten, rechtsstaat, veiligheid" behandelt 
onderwerpen die verband houden met democratie, zoals verkiezingen, participatie buiten 
verkiezingsperioden, de ervaren afstand tussen burgers en hun gekozen vertegenwoordigers, 
mediavrijheid en desinformatie. Het panel buigt zich ook over zaken die verband houden met 
grondrechten en waarden, de rechtsstaat en de bestrijding van alle vormen van discriminatie. 
Tegelijkertijd houdt het panel zich bezig met de interne veiligheid van de EU, zoals de 
bescherming van Europeanen tegen terroristische daden en andere misdrijven. 

In dit document vindt u achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen van het 
panel. Meer bepaald schetst het wat de EU reeds doet op deze gebieden en wat de gebruikers 
van het meertalige digitale platform (https://futureu.europa.eu) als belangrijkste zorgen en 
wensen voor de toekomst hebben uitgesproken. Tot slot bevat het document ook links naar 
meer informatie over tal van onderwerpen. 

Uw opdracht  

In dit panel zullen wij u uitnodigen om een reeks aanbevelingen te bespreken en te formuleren 
voor de instellingen van de Unie, die zij ter harte moeten nemen voor de toekomst van Europa 
op het gebied van Europese democratie / waarden, rechten, rechtsstaat, en veiligheid. Daarin 
kunt u bijvoorbeeld aangeven welke algemene richting moet worden gevolgd of hoe een 
specifiek probleem kan worden opgelost. 

In de loop van drie sessies zult u rechtstreeks overleg plegen en samenwerken met andere 
burgers uit heel Europa, en samen met hen de aanbevelingen opstellen. Tijdens de derde en 
laatste zitting stemt u collectief over de aanbevelingen, die in de plenaire vergadering van de 
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conferentie zullen worden gepresenteerd en met de andere deelnemers zullen worden 
besproken. 

 

Europese democratie 

Om bij te dragen aan de Europese democratie moet je je stem laten horen, niet alleen door 
deel te nemen aan de Europese verkiezingen (waarbij burgers om de 5 jaar rechtstreeks de 
leden van het Europees Parlement kiezen) maar ook buiten verkiezingsperioden. De laatste 
Europese verkiezingen (2019) hadden de hoogste opkomst in 20 jaar, met meer dan 
200 miljoen kiezers en een groter aantal jonge kiezers. 

De democratie op EU-niveau en in de lidstaten wordt echter geconfronteerd met uitdagingen 
als toenemend extremisme, desinformatie en een vermeende afstand tussen mensen en hun 
gekozen vertegenwoordigers. 

Wat doet de EU? 

Een van de kenmerken van een gezonde democratie is dat veel mensen gaan stemmen. Wij 
blijven alle Europeanen informeren over het beleid van de EU en hen aanmoedigen om te 
stemmen. 

De mensen willen nauwer betrokken worden bij de manier waarop besluiten en beleid op 
Europees niveau worden vormgegeven - niet alleen in verkiezingstijd. Dat is het doel van de 
Conferentie over de toekomst van Europa. Er zijn bovendien meerdere andere EU-initiatieven 
die het publiek inspraak geven, zoals burgerdialogen, het Europees burgerinitiatief en 
verzoekschriften aan het Europees Parlement. 

Tegen de achtergrond van toenemend extremisme en nepnieuws hebben we het  Actieplan 
voor Europese Democratie aangenomen om onze democratieën veerkrachtiger te maken. Dit 
plan zal vrije en eerlijke verkiezingen bevorderen, mediavrijheid beschermen en de strijd tegen 
desinformatie intensiveren. 

Input van het meertalig digitaal platform (19 april - 2 augustus 2021) 

Op 2 augustus 2021 had het onderwerp "Europese democratie" in totaal reeds 1 016 ideeën, 
2 296 opmerkingen en 329 evenementen opgeleverd. De respondenten vragen om een 
herstructurering van de Europese instellingen of zelfs om de federalisering van de Europese 
Unie. Diverse suggesties draaien ook rond meer participatie en betrokkenheid van de burger. 
De interacties over dit onderwerp zijn over het algemeen constructief en toekomstgericht, ook 
al wordt soms gevreesd dat de EU door spanningen, populisme en nationalisme dreigt te 
imploderen. 

De bijdragen hebben betrekking op een groot aantal thema's: 

 Federalisering van de Europese Unie 

 Institutionele hervormingen 

 Verkiezingen Europees Parlement 

 Burgervertegenwoordiging 

 Burgerparticipatie en -raadpleging 

 Media 

 Talen en stimuleren van de Europese geest 

 De democratie beschermen en versterken 

Federalisering van de Europese Unie 
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Een groot aantal respondenten pleit voor een federalisering van de Europese Unie. Dit punt 
komt ook vaak terug bij evenementen in verband met dit onderwerp (zie bijv. dit evenement). 

Volgens de respondenten is federalisering niet enkel de beste manier om het potentieel van 
de EU ten volle te benutten (zie bijv. dit idee), maar ook een middel om de EU geloofwaardiger 
en invloedrijker te maken op het politieke wereldtoneel en haar de macht te geven om de 
huidige transnationale problemen, zoals klimaatverandering en de COVID-19-pandemie, aan 
te pakken (zie het idee). Daardoor zouden volgens de voorstanders van dit idee ook 
euroscepticisme en nationale sentimenten worden overwonnen. 

Zo wordt in een veelbesproken en breed gedragen idee gepleit voor een grondwetgevende 
vergadering voor de opstelling van een Europese grondwet, waarin de belangrijkste 
elementen en beginselen van een democratische Europese Federatie worden gedefinieerd 
(zie het idee). In de discussie hierover wordt meer specifiek een oproep gedaan voor een 
gemeenschappelijk budgettair en economisch beleid, één Europees leger en de federalisering 
van het buitenlands beleid, alsmede voor een herziening van de EU-instellingen volgens 
federalistische beginselen. 

Toch staan sommige respondenten sceptisch tegenover de federalisering van de EU. 
Zij bepleiten een decentralisering met meer macht voor de lidstaten (zie bijv. dit idee), en met 
meer vrijheid en respect voor de identiteit van de lidstaten en vrije samenwerking op gebieden 
waar dat nuttig is (zie bijv. dit idee). 

Institutionele hervormingen 

Heel wat ideeën gaan meer specifiek over een hervorming van de Europese instellingen, om 
deze efficiënter en transparanter te maken en dichter bij de burgers te brengen. Daarbij horen 
ook voorstellen voor een ruimere herziening van de institutionele structuur (zie bijv. dit idee). 

De respondenten vragen meestal dat het Europees Parlement echte bevoegdheid zou krijgen 
om wetgevingsinitiatieven te nemen (zie bijv. dit idee). Volgens sommigen moet het ook 
budgettaire bevoegdheid krijgen (zie het idee). Over de zetel van het Europees Parlement 
wordt eveneens gediscussieerd, waarbij respondenten vragen een keuze te maken tussen 
Straatsburg en Brussel (zie bijv. dit idee). 

Bij de discussie over de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie komt op het 
platform, onder "Europese democratie", vaak het idee terug om naar een gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen te gaan en zo een einde te maken aan het nationale vetorecht (zie 
bijv. dit idee). 

Ook over de rol van de Raad in de institutionele structuur van de EU wordt gediscussieerd 
(zie bijv. dit idee) en er wordt voorgesteld om de wetgevingsstructuur van de EU met 
twee takken verder uit te werken (zie bijv. dit idee). 

Wat de Europese Commissie betreft, wordt in een reeks bijdragen de verkiezing van de 
Commissievoorzitter, de benoeming van de Commissieleden en het Spitzenkandidaten-
systeem besproken (zie bijv. dit idee). Ook de rechtstreekse verkiezing van de 
Commissievoorzitter door de burgers komt aan bod (zie bijv. dit idee). De deelnemers brengen 
ook het aantal Commissieleden ter sprake (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast worden hervormingen van het Comité van de Regio's en het Economisch en 
Sociaal Comité aangekaart, bijvoorbeeld om ze efficiënter te laten functioneren. In dat verband 
zijn er voorstellen gedaan om het Comité van de Regio's zo te hervormen dat het beschikt 
over passende kanalen voor dialoog met de regio's en met steden en gemeenten (zie het 
idee) of om het een belangrijkere rol te laten spelen (zie het idee). 

Een veelbesproken idee is de rechtstreekse verkiezing van een EU-voorzitter, bijvoorbeeld 
door de rol van de voorzitter van de Europese Commissie en die van de Europese Raad 
samen te voegen (zie bijv. dit idee). Er gaan ook stemmen op om te voorzien in één enkel 
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contactpunt voor de EU, zodat met één stem kan worden gesproken in de externe 
betrekkingen (zie bijv. dit idee). 

Verkiezingen Europees Parlement 

In een reeks ideeën over institutionele hervormingen wordt gevraagd de manier waarop de 
verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden, zo te veranderen dat de 
burgers meer betrokken worden bij de democratische processen van de EU. Een van de druk 
besproken voorstellen betreft het opstellen van EU-brede transnationale kieslijsten om 
kandidaten aan te moedigen zich te concentreren op Europese en niet op binnenlandse 
kwesties (zie het idee). Ook andere ideeën om een pan-Europees debat te bevorderen en de 
leden van het Europees Parlement dichter bij de burgers te brengen, komen aan bod (zie bijv. 
dit idee). 

Sommige voorstellen hebben meer specifiek betrekking op manieren om de opkomst bij de 
Europese verkiezingen te verhogen. Er wordt gepleit voor de invoering van verplichte 
stemplicht (zie het idee), en er wordt voorgesteld om deelname te vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld door postbusstemmen en kiezersregistratie op dezelfde dag toe te staan, of door 
van de verkiezingsdag een feestdag te maken (zie het idee). Sommige respondenten kaarten 
ook het elektronisch stemmen aan en opperen onder meer het idee om een pool van 
pan-Europese elektronische kiezers te creëren (zie het idee). Het thema digitaal stemmen 
wordt ook onder "Digitale transformatie" besproken. 

Er wordt ook voorgesteld om de minimumleeftijd waarop mag worden gestemd voor het 
Europees Parlement, eenvormig te maken (zie bijv. dit idee) en deze bij voorkeur vast te 
stellen op 16 jaar (zie het idee). 

Burgerparticipatie en -raadpleging 

Op het platform wordt een aantal voorstellen gedaan om de betrokkenheid van de burgers te 
versterken zodat zij zich meer met de Europese besluitvorming kunnen vereenzelvigen. 

In een aantal ideeën en evenementen wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van meer 
permanente mechanismen op basis van participatieve democratie en interactie tussen 
burgers, met als doel de representatieve democratie te versterken en aan te vullen, onder 
meer door voort te bouwen op de ervaringen van de conferentie over de toekomst van Europa. 
De deelnemers hebben bijvoorbeeld voorgesteld om systematischer gebruik te maken van 
burgervergaderingen en -panels om de belangrijkste en moeilijkste politieke beslissingen in 
de EU voor te bereiden (zie bijv. dit idee). Andere respondenten stellen een online forum voor 
waar EU-burgers de EU-wetgeving kunnen bespreken aan de hand van een op de sociale 
media gebaseerd systeem van upvotes en commentaren (zie het idee). Een aanverwant idee 
gaat over een lobbyplatform voor burgers als alternatieve manier voor gewone EU-burgers en 
kleinere bedrijven om hun expertise en standpunten over wetgeving te kanaliseren naar het 
EU-besluitvormingsproces (zie het idee). 

In de bijdragen wordt ook voorgesteld om online een one-stop-shop beschikbaar te stellen 
waar alle input van het publiek, of het nu gaat om Europese burgerinitiatieven, klachten of 
petities, wordt gecentraliseerd voor verdere doorstroming naar de institutionele participatieve 
architectuur van de EU (zie het idee). 

Sommige respondenten hebben een "Burgerparlement", een "Assemblee voor 
maatschappelijke organisaties (zie het idee) of een "Grondwetgevende vergadering" (zie het 
idee) voorgesteld als adviesorgaan voor het Europees Parlement. De deelnemers 
discussiëren ook over het idee om referenda in de hele EU te organiseren als alternatief voor 
nationale referenda over institutionele en beleidsonderwerpen van de EU (zie bijv. dit idee). 

Burgervertegenwoordiging 

In het kader van het thema burgervertegenwoordiging wordt op het platform meermaals 
gevraagd om bijzondere aandacht te besteden aan de generaties. Daarbij wordt voorgesteld 
om een Europees Commissielid voor de ouderen aan te stellen (zie het idee) en om jongeren 
de kans te geven regelmatig hun standpunten in het Europees Parlement te komen toelichten 
(zie het idee). In een gerelateerde bijdrage wordt voorgesteld een quotum vast te stellen voor 
leden van het Europees Parlement jonger dan 35 jaar (zie het idee). 
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Tevens wordt geopperd om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement een kieslijst met 
genderpariteit op te stellen (zie het idee). 

In een breder gedragen en druk besproken idee wordt een Europees burgerschap voorgesteld 
dat niet gekoppeld is aan het burgerschap van een EU-lidstaat (zie het idee). Respondenten 
werpen ook de vraag op of niet-EU-burgers die langdurig in een lidstaat wonen, bij 
EU-verkiezingen in hun land van verblijf mogen stemmen (zie het idee). 

In een ander voorstel wordt de EU gevraagd te ijveren voor de oprichting van een VN-
parlement, zodat burgers in beslissingen op mondiaal niveau hun wensen rechtstreeks 
kenbaar kunnen maken, onafhankelijk van hun nationale overheid (zie het idee). 

Media 

Onder "Europese democratie" gaan een aantal bijdragen over de media. Ook onder 
"Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport" wordt dit thema aangesneden. 

Er wordt meer dan eens voorgesteld om pan-Europese mediakanalen of -netwerken tot stand 
te brengen (zie bijv. dit idee) of om één openbare EU-omroep op te richten (zie bijv. dit idee). 
De bedoeling daarvan is de kennis over EU-kwesties onder de burgers te vergroten, 
bijvoorbeeld door middel van het livestreamen van besprekingen en evenementen, maar ook 
om een gemeenschappelijke EU-geest te bevorderen waarin de Europese waarden en 
culturen centraal staan, met documentaires over EU-landen. Sommige respondenten pleiten 
ook voor een radio- en tv-zender van de EU om haar waarden buiten haar grenzen uit te 
dragen (zie bijv. dit idee). 

Andere deelnemers stellen voor om journalisten een opleiding rond EU-verslaggeving te 
geven of om publieke omroepen te verplichten een percentage van hun zendtijd aan EU-
aangelegenheden te besteden. 

Talen en stimuleren van de Europese geest 

Een andere groep van ideeën op het platform heeft betrekking op talen en een 
gemeenschappelijke Europese geest en identiteit. Dit thema komt ook regelmatig terug onder 
"Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport". 

Een groot aantal deelnemers discussieert over het idee om een gemeenschappelijke taal te 
kiezen voor betere communicatie en meer begrip tussen de burgers in de hele EU (zie bijv. 
dit idee). Zo wordt onder meer voorgesteld om Esperanto als eenheidstaal te gebruiken (zie 
bijv. dit idee). Uit de opmerkingen hierop blijkt dat beide voorstellen zowel felle voor- als 
tegenstanders hebben. Sommige deelnemers pleiten ook voor een betere eerbiediging van 
het meertaligheidsbeginsel (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast zijn er ideeën om een EU-sportteam op te richten (zie bijv. dit idee), 9 mei als 
feestdag in alle lidstaten te houden (zie het idee), of om een EU-paspoort in te voeren ter 
bevordering van de Europese geest (zie het idee). 

De democratie beschermen en versterken 

Een aantal ideeën in het kader van dit thema hebben betrekking op de bescherming van de 
democratie in de EU, met een oproep tot krachtige maatregelen tegen regeringen die de 
democratische beginselen schenden, met name in Hongarije en Polen (zie bijv. dit idee). Dit 
onderwerp komt nader aan bod onder "Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid". 

Respondenten erkennen ook dat desinformatie en nepnieuws gevaarlijk kunnen zijn voor 
democratie. Er wordt gepleit voor een daadkrachtigere aanpak om de verspreiding van 
misleidende informatie tegen te gaan, onder meer door een mobiele factchecking-app in te 
voeren (zie het idee) of door een onafhankelijk EU-instituut voor het factchecken van de media 
op te richten (zie het idee). 
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Een aantal ideeën en opmerkingen gaan over de noodzaak om lobbywerk te reguleren, met 
het verzoek om een gedragscode voor politici op te stellen of een onafhankelijk Europees 
orgaan op te richten dat de middelen heeft om corruptie en ongewenste beïnvloeding door 
lobby's tegen te gaan (zie bijv. dit idee). In dit verband worden er ook algemene maatregelen 
gevraagd ter bestrijding van corruptie, bijvoorbeeld bij het toekennen van aanbestedingen op 
lokaal niveau. 

Kom meer te weten over het onderwerp: 

Een nieuwe impuls voor Europese democratie 
Actieplan voor Europese democratie 
Bescherming van de grondrechten in de EU 
Democratie en mensenrechten 

 

Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

Dankzij de rechtsstaat worden de grondrechten en kernwaarden gewaarborgd, en wordt een 
investeringsvriendelijk ondernemingsklimaat bevorderd. Het is een van de kernwaarden 
waarop de Europese Unie is gegrondvest. 

De EU zorgt ervoor dat wetten worden nageleefd en ondersteunt de gelijkheid van alle 
burgers. Dit betekent dat we de mensenrechten en de rechten van slachtoffers en kinderen 
actief beschermen en dat we racisme en discriminatie op basis van godsdienst bestrijden. Het 
houdt in dat we rechtvaardigheid en gendergelijkheid, en de rechten van de 
LHBTIQ+-gemeenschappen en van personen met een beperking bevorderen. 

Tegelijkertijd moeten we Europeanen helpen beschermen tegen terrorisme en criminaliteit. 

Wat doet de EU? 

De Europese Unie heeft concrete maatregelen vastgesteld die ons vermogen om de 
rechtsstaat te bevorderen en te handhaven, versterkt. We monitoren de rechtsstaat in alle 
lidstaten en hebben een nieuw "kader voor de rechtsstaat" aangenomen. 

De EU zet zich voortdurend in om ongelijkheden in onze Unie aan te pakken, bijvoorbeeld 
door middel van de  EU-strategie voor gendergelijkheid, het actieplan tegen racisme en de 
strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers. Deze acties bouwen voort op de in het Handvest van 
de grondrechten vastgelegde antidiscriminatierechten, die elke vorm van discriminatie op 
grond van ras, geslacht, godsdienst, seksuele gerichtheid, handicap of etnische of sociale 
afkomst verbieden. 

De afgelopen 50 jaar heeft de EU een robuust beleid en robuuste maatregelen aangenomen 
om de consument een hoog niveau van bescherming en rechten te bieden. Met behulp van 
de  nieuwe consumentenagenda worden deze rechten beschermd en wordt de consument 
mondiger gemaakt. 

De nieuwe  EU-strategie voor de Veiligheidsunie biedt de instrumenten en maatregelen om 
onze veiligheid in de fysieke en digitale omgeving te garanderen. De 4 prioriteiten van de 
strategie zijn: een toekomstbestendige veiligheidsomgeving, aanpak van veranderende 
dreigingen, bescherming van Europeanen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, en 
een krachtig Europees veiligheidsecosysteem. 

Input van het meertalig digitaal platform (19 april - 2 augustus 2021) 

Dit onderwerp heeft tot nu toe 1635 bijdragen opgeleverd (547 ideeën, 949 opmerkingen en 
139 evenementen). Een groot aantal interacties in dit verband heeft betrekking op de gevaren 
van de opkomst van niet-liberale democratieën binnen de EU, oftewel regimes die de EU-
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waarden niet respecteren en naar despotisme neigen. Deze worden als een bedreiging 
gezien. Respondenten willen maatregelen zien om de eerbiediging van de rechtsstaat te 
garanderen. 

De bijdragen kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema's: 

● Waarden 

● Rechten en vrijheden 

● Bevordering van de rechtsstaat en de mensenrechten 

● Veiligheid 

● Lobbyen en corruptie 

 

Waarden 

Onder een aantal ideeën op het platform wordt besproken wat het betekent om Europeaan te 
zijn en welke waarden de EU zou moeten belichamen en bevorderen (zie bijv. dit idee). 
Verschillende burgers noemen onder meer menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, 
democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, pluralisme, rechtvaardigheid, solidariteit en 
gendergelijkheid als de fundamenten van het waardenstelsel van de Europese Unie en vinden 
dat deze beginselen de leidraad moeten vormen voor al het EU-beleid. 

In een van de discussies wordt gepleit voor meer gendergelijkheid (zie bijv. dit idee). Er zijn 
suggesties om het aantal vrouwen onder politieke en economische besluitvormers te 
verhogen (zie bijv. dit idee) en ook voorstellen om goede praktijken op dit vlak aan te 
moedigen. Enkele specifieke suggesties omvatten een oproep om een einde te maken aan 
genderdiscriminatie in het vrije verkeer binnen de EU, met een verwijzing naar het schiereiland 
met de berg Athos, een Unesco-werelderfgoedlocatie in Griekenland waartoe vrouwen geen 
toegang hebben op grond van christelijk-orthodoxe regels (zie het idee). 

In een andere discussie wordt de rol van christelijke waarden en de noodzaak om ze te 
beschermen, besproken (zie het idee). In een idee wordt de EU aangespoord krachtig stelling 
te nemen tegen de genocide op Armeniërs en andere christelijke minderheden (zie het idee). 

Sommige respondenten debatteren over de noodzaak van een Europese grondwet met 
fundamentele Europese waarden die in de EU moeten worden geëerbiedigd (zie bijv. dit idee). 

 

Rechten en vrijheden 

In de bijdragen in het kader van dit onderwerp komen privacy-vraagstukken meerdere keren 
aan de orde. Een breed gedragen idee pleit voor een verbod op systemen voor sociaal krediet 
op basis van gezichtsherkenning (zie het idee). In andere ideeën wordt gevraagd om 
beperkingen op het gebruik van biometrische gegevens voor toezichtdoeleinden (zie het idee) 
en op het verzamelen en delen van persoonsgegevens in het algemeen (zie bijv. dit idee). 
Weer anderen willen dat het gebruik van contante betaalmethoden als een democratisch recht 
wordt erkend (zie bijv. dit idee). Ook wordt opgeroepen tot betere regulering en betere 
instrumenten om privacy-problemen gerelateerd aan het internet, de sociale media en alle 
nieuwe technologieën aan te pakken (zie het idee). 

 

Een andere groep bijdragen benadrukt dat coronamaatregelen moeten worden opgeheven 
zodra de epidemiologische situatie dit toelaat, om terug te keren naar de normaliteit en de 
vrijheden van burgers te herstellen. Hiertoe behoort een oproep om burgers die er bewust 
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voor hebben gekozen zich niet te laten vaccineren of regelmatig te laten testen, niet te 
discrimineren bij de toegang tot basisvoorzieningen (zie bijv. dit idee). Vaccinatievraagstukken 
worden nader behandeld in het kader van het thema "Volksgezondheid". 

Een andere discussie gaat over het fundamentele belang van de mensenrechten en de 
vrijheden binnen het Westerse waardenstelsel. Veel deelnemers willen dat LHBTI's 
beschermd worden en dat huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht in alle 
EU-lidstaten worden erkend (zie bijv. dit idee). 

Een aantal deelnemers pleit voor het recht op zelfmedicatie met cannabis (zie bijv. dit idee) 
en bespreken het decriminaliseren en legaliseren van drugs in het algemeen (zie bijv. dit idee). 
Dit onderwerp wordt ook besproken onder het thema "Volksgezondheid". 

Een veel besproken en onderschreven idee is een oproep aan de EU om het voortouw te 
nemen bij de bescherming van dierenrechten (zie het idee). Volgens respondenten worden 
dieren in de EU-verdragen erkend als wezens met gevoel, maar worden ze in de landbouw- 
en vleesindustrie nog steeds wreed behandeld (zie bijv. dit idee). 
 

Bevordering van de rechtsstaat en de mensenrechten 

Een grote groep deelnemers maakt zich zorgen over de democratie en de rechtsstaat in de 
wereld, en met name in delen van de EU. Ze vragen om een krachtiger stellingname om de 
waarden van de EU te verdedigen tegen landen als Rusland en China, en ook tegen een 
groeiend aantal illiberale democratieën in de EU, waarbij voornamelijk Hongarije en Polen 
worden genoemd (zie bijv. dit idee). Ook zijn deelnemers bezorgd over het feit dat de rechten 
van vrouwen, LHBTI-minderheden en de mensenrechten in het algemeen worden 
aangevallen, met name in het licht van de recente ontwikkelingen in Polen en Hongarije (zie 
bijv. dit idee). Meerdere respondenten zijn kritisch over de Hongaarse regering en sporen de 
Commissie aan tot meer actie (zie het idee). 

Om de rechtsstaat te beschermen stellen sommige deelnemers voor om de subsidies voor 
landen die de rechtsstaat niet eerbiedigen te verlagen, om hun stemrecht in de Raad af te 
nemen of zelfs om hun EU-lidmaatschap in te trekken (zie bijv. dit idee). Er wordt gevraagd 
om het begrotingsbeschermingsmechanisme in de nieuwe langetermijnbegroting van de EU 
te activeren (zie het idee) en er wordt een wijziging voorgesteld van de "artikel 7-procedure" 
uit de Verdragen zodat er gemakkelijker sancties kunnen worden opgelegd aan regeringen 
die de EU-waarden niet respecteren (zie het idee). Een deelnemer suggereert dat het 
Europees Hof van Justitie de waakhond moet worden van de democratie en de rechtsstaat in 
de EU (zie het idee). Een aantal respondenten steunt het voorstel om een 
evaluatiemechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in te voeren in 
de EU (zie het idee). 

Op het platform wordt ook opgeroepen om de unanimiteitsregel te schrappen zodat lidstaten 
die de rechtsstaat niet eerbiedigen, de besluitvorming van de EU niet kunnen blokkeren (zie 
het idee). 

Met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten in het algemeen, wordt in een 
breed gedragen idee gevraagd om ten aanzien van diverse mensenrechteninstrumenten te 
voorzien in betere handhavingsmechanismen in de rechtsorde van de EU (zie het idee). 

Veiligheid 

Een van de breedst gesteunde en vaakst becommentarieerde ideeën op dit moment is het 

voorstel om een EU-leger op te richten. Dat zou de lidstaten beter moeten beschermen tegen 

vijandige buitenlandse actoren nu de houding van de VS vragen oproept (zie het idee). 

Verscheidene deelnemers plaatsen echter vraagtekens bij dit voorstel: wat zijn de politieke 
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implicaties, en hoe zullen de nationale en de Europese defensie zich tot elkaar verhouden? 

Dit idee wordt ook besproken onder het thema "De EU in de wereld". 

Tegen de achtergrond van het vrije verkeer in de EU steunen sommige burgers de oprichting 

van een Europees agentschap dat voor sterkere samenwerking tussen de lidstaten zorgt bij 

de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad (zie het idee). 

 

Lobbyen en corruptie 

Net als bij het thema "Europese democratie" brengen sommige respondenten lobbyen en 

corruptie ter sprake. Zo willen een aantal respondenten dat de EU optreedt tegen 

belastingontwijking en corruptie in de lidstaten (zie bijv. dit idee) en stellen zij voor om 

lobbyactiviteiten vanuit de particuliere sector beter te reguleren en transparanter te maken, 

zodat de invloed ervan op EU-beleid wordt ingeperkt (zie het idee). Andere deelnemers 

discussiëren over hoe het beste kan worden opgetreden tegen corruptie die verband houdt 

met de EU en het gebruik van EU-subsidies, en over de bescherming van klokkenluiders (zie 

bijv. dit idee). 

Kom meer te weten over het onderwerp: 

Bevordering van onze Europese levenswijze 
Terrorisme 
Europese rechten en waarden:bescherming en bevordering van de mensenrechten 
Veiligheid - Terreurdreiging: aanpak van de EU 
 
Lees meer over alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU: 
 
Website Europees Parlement 
Website Raad van de EU 
Website Europese Commissie 
  

Dit document is opgesteld door het gemeenschappelijk secretariaat van de 
Conferentie over de toekomst van Europa. 

Ga naar het digitale platform van de Conferentie over de toekomst van Europa 
(www.futureu.europa.eu) om meer te weten te komen en de posts te lezen van 
burgers die hun ideeën en gedachten reeds kenbaar hebben gemaakt. Voor meer 
informatie over de tot dusver ingediende ideeën kunt u ook het eerste 
tussentijdse verslag van het platform raadplegen. 
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