
Europese burgerpanels zijn een belangrijk onderdeel van de conferentie over de 
toekomst van Europa, een baanbrekende oefening in overlegdemocratie van de 
Europese Unie. 

De panels geven burgers meer invloed op het beleid en de doelstellingen van de EU 
voor de toekomst. Een representatieve steekproef van 800 burgers zal de toekomst 
van Europa bespreken om beleidsaanbevelingen te formuleren over de belangrijkste 
onderwerpen die op het digitale, meertalige platform van de conferentie aan bod 
komen. 

Deze aanbevelingen zullen worden meegenomen in de algemene discussies op de 
conferentie.

Wie zit er in de panels?

• Vier panels van telkens 200 willekeurig gekozen burgers uit de 
27 lidstaten

• Representatief voor de diversiteit van de EU: geografische 
herkomst, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond en 
opleidingsniveau

• 1/3 jongeren (16-25 jaar) in elk panel

https://futureu.europa.eu
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Laat van je horen

http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=nl


Waarden, rechten, 
rechtsstaat, democratie, 
veiligheid (24-26/09;  
12-14/11; 10-12/12)

Klimaatverandering, milieu, 
gezondheid (1-3/10;  
19-21/11; 7-9/01/2022)

• Vier panels bespreken verschillende thema’s volgens een bottom-
upbenadering: 

De EU in de wereld, 
migratie (15-17/10;  
26-28/11; 14-16/01/2022)

Waarover wordt er gesproken?

Hoe en wanneer gebeurt dit?

Per panel zijn er drie 
sessies van telkens 

minstens twee dagen, 
tussen september 2021 

en januari 2022.

Sessies worden fysiek 
& online, afhankelijk van 

de coronasituatie.

Meertalige panels 
(alle 24 EU-talen in 

panelzittingen)

Een sterkere economie, 
sociale rechtvaardigheid, 
banen/onderwijs, 
jongeren, cultuur, sport, 
digitale transformatie  
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



 Wat wordt er verwacht van de panels?

• panels discussiëren over de ideeën die via het digitale platform zijn verzameld. Op 
basis daarvan stellen ze een reeks aanbevelingen voor de Unie op, waarover de 
plenaire vergadering van de conferentie dan verder discussieert. 

• Tachtig vertegenwoordigers van de Europees burgerpanels, waarvan ten minste 
een derde jonger is dan 25 jaar, presenteren de discussieresultaten en bespreken 
die met andere deelnemers.

• De panelleden worden op de hoogte gehouden van de follow-up van hun 
aanbevelingen. Er wordt ook een slotevenement gehouden waarop feedback kan 
worden gegeven.   
 

U kunt de panels volgen op het digitale platform:  
https://futureu.europa.eu.
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