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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

De tweede vergadering van de werkgroep vindt plaats op afstand. Voorzitter Věra JOUROVÁ opent de 

vergadering en bedankt alle leden voor hun deelname, en spreekt de hoop uit dat de volgende 

vergadering weer met fysieke aanwezigheid kan plaatsvinden. De voorzitter geeft aan verheugd te zijn 

dat de werkgroep nu een bespreking kan wijden aan de definitieve aanbevelingen van Europees 

burgerpanel 2, en verwelkomt in het bijzonder de vertegenwoordigers (“ambassadeurs”) van dit 

panel.  

 

De voorzitter benadrukt dat het doel van de werkgroep het leveren van een bijdrage aan en het 

reageren op het werk van burgers moet zijn. Ze prijst de kwaliteit van hun input. Ze deelt de leden van 

de werkgroep daarnaast mee dat indien zij het niet met de aanbevelingen van de burgers eens zijn of 

argumenten willen toevoegen, zij ook schriftelijke opmerkingen kunnen maken.  

 

De voorzitter deelt de werkgroep tot slot mee dat zij hen, indien daar tijd voor is, zal vragen ook een 

bespreking te wijden aan het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal platform. Ze vraagt 

de deelnemers hun interventies tot twee minuten te beperken, net als tijdens de vorige vergadering. 

 

Hierna verzoekt voorzitter JOUROVÁ de vertegenwoordigers van Europees burgerpanel 2 de 

aanbevelingen van het panel met betrekking tot “Waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid” te 

presenteren.  

 
2. Discussie 
 

Twee vertegenwoordigers van het panel presenteren de aanbevelingen van Europees burgerpanel 2 

die onder het mandaat van de werkgroep vallen, te weten met betrekking tot non-discriminatie, 

gendergelijkheid, bescherming van de mensenrechten en de rechten van natuur en dieren, het recht 

op privacy, bescherming van de rechtsstaat, bescherming en versterking van democratie, media en 
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desinformatie, veiligheid, nauwere integratie, alsook Europese waarden en identiteit. Dit betreft 

ongeveer 20 van de 39 door panel 2 opgestelde aanbevelingen. 

 

De voorzitter bedankt de vertegenwoordigers van het panel voor hun waardevolle input en geeft het 

woord aan de aanwezigen voor een reactie op de aanbevelingen van de burgers.  

 

Veel deelnemers gaan eerst in op onderliggende procedurele aspecten. Sommige deelnemers spreken 

zich uit voor webstreaming van de vergaderingen van de werkgroep. Sommige deelnemers dringen er 

daarnaast bij de voorzitter op aan de discussie een meer gestructureerd karakter te geven, 

bijvoorbeeld door de aanbevelingen van het panel, de ideeën van het Conference Platform en andere 

bijdragen van leden van de werkgroep per onderwerp te groeperen. Een aantal deelnemers steunt 

het initiatief van de voorzitter om de mogelijkheid te bieden schriftelijke opmerkingen te maken en 

geeft aan ook graag tussen de vergaderingen van de werkgroep te communiceren. Een aantal 

deelnemers dringt aan op vertolking in meer EU-talen (SK, LV). 

 

Enkele deelnemers kaarten daarnaast de kwestie van de “haalbaarheid” van aanbevelingen aan, en 

vragen om verduidelijking of/hoe deze kunnen worden geïmplementeerd en van de 

bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Europese Unie. Andere leden van de werkgroep 

dringen erop aan dat ook wordt gekeken naar die aanbevelingen van het panel die vergaande 

veranderingen vereisen, en dat erover wordt nagedacht of het bevoegdheidsniveau waarop de 

aanbevelingen worden geïmplementeerd eventueel moet worden veranderd in het belang van de 

burgers. 

 

Wat de inhoud betreft, bedanken de leden van de werkgroep de burgers voor hun ambitieuze en 

innovatieve werk, en gaan ze in op de aanbevelingen van het panel. 

 Meerdere deelnemers steunen de aanbevelingen van het panel met betrekking tot de 

noodzaak ervoor te zorgen dat de grondrechten overal in de EU worden gerespecteerd en de 

rechtsstaat te beschermen door middel van het verder ontwikkelen van bestaande 

instrumenten. Anderen waarschuwen voor mogelijkerwijs complexe wijzigingen aan het 

bestaande wettelijke kader inzake de rechtsstaat. Meerdere deelnemers spreken zich ook uit 

voor versterking van het cultureel erfgoed, teneinde de EU sterker te maken in 

verscheidenheid. 

 Deelnemers noemen verder het belang van het steunen van mediavrijheid en van het 

aanpakken van desinformatie. 

 Wat de deelname van burgers aan het besluitvormingsproces in de EU betreft, nemen de 

leden van de werkgroep kennis van de aanbevelingen van het panel en verwijzen naar de 

toekomstige rol van conferenties als de onderhavige en het Conference Platform, alsook naar 

de ontwikkeling van EU-burgerschap. 

 Deelnemers steunen ook de aanbevelingen van het panel over hybride bedreigingen en 

dringen aan op een grotere betrokkenheid van de EU op dit gebied. 

 

Voorzitter JOUROVÁ stelt de deelnemers vervolgens op de hoogte van de belangrijkste ideeën van het 

meertalig digitaal platform die op de werkgroep van toepassing zijn, en vraagt de vertegenwoordigers 

van het panel en de andere leden van de werkgroep om een reactie. Deze ideeën omvatten onder 

andere: versterkte samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van justitie en wetshandhaving, 



 

3 

 

een robuustere houding van de EU ten opzichte van China en Rusland, de rol van christelijke waarden, 

de inclusie van mensen met een handicap, intra-EU-mobiliteit, en de aanpak van opvolgingen. 

 

Een vertegenwoordiger van Europees burgerpanel 2 geeft aan dat de aanbevelingen van het 

burgerpanel niet mogen worden overschaduwd door bijdragen van het Platform of van andere leden 

van de werkgroep, en verzoekt de instellingen van de EU moedig te zijn en de ideeën van burgers in 

de praktijk te brengen. Vertegenwoordigers van panel 2 dringen erop aan de besprekingen van de 

werkgroep in de toekomst een meer gestructureerd karakter te geven, meer op de details in te gaan 

en te bekijken hoe de ideeën van burgers daadwerkelijk kunnen worden geïmplementeerd, en geven 

aan dat burgers - indien hun aanbevelingen niet in de praktijk worden gebracht - gedetailleerde en 

transparante uitleg van de instellingen van de EU willen krijgen.  

 
3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

Voorzitter Věra JOUROVÁ sluit de vergadering en bedankt alle deelnemers voor hun nuttige bijdragen. 

Ze concludeert dat: 

 de besprekingen qua inhoud een meer gestructureerd en geconsolideerd karakter moeten 

krijgen. Groepering van onderwerpen is wenselijk, maar het is niet nodig binnen de werkgroep 

subgroepen in het leven te roepen.  De volgende vergadering moet een geannoteerde agenda 

hebben waarin de aanbevelingen per onderwerp worden gegroepeerd. 

 Er moet worden voorzien in vertolking is een zo groot mogelijk aantal talen. 

 De werkgroep moet op de hoogte worden gebracht van de reeds in gang gezette initiatieven 

met betrekking tot de aanbevelingen van het panel, alsook van hun verdere implementatie. 

Dit aspect moet met de covoorzitters van de Conferentie worden besproken, waarbij erop zij 

gewezen dat de EU creatief moet zijn en manieren moet vinden om tegemoet te komen aan 

de verwachtingen van burgers.  

 De kwestie webstreaming zal opnieuw worden behandeld tijdens de volgende vergadering 

van de raad van bestuur. Werkgroepen moeten volledig transparant zijn, maar er moet ook 

rekening worden gehouden met het feit dat burgers zich mogelijkerwijs niet op hun gemak 

voelen als vergaderingen waaraan zij deelnemen worden gewebstreamd. Zij stelt voor bij de 

burgerleden van de werkgroep na te vragen of iemand bezwaar maakt tegen de webstreaming 

van de volgende vergaderingen verzet. 


