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BEKNOPT VERSLAG 

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

22 oktober 2021, 14.00-16:00 uur 

 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter  
 

De vergadering vindt plaats in hybride vorm. De agendapunten zijn vóór de vergadering rondgedeeld 
(zie bijlage ter informatie). Om te beginnen wijst de voorzitter op het innovatieve karakter van de 
Conferentie over de toekomst van Europa en verwelkomt hij in het bijzonder de burgers op de 
vergadering van de werkgroep. Hij geeft alle deelnemers in alfabetische volgorde het woord, zodat zij 
zichzelf kunnen voorstellen en kunnen vertellen wat zij precies van de werkgroep verwachten.  
 
De voorzitter deelt ook mee welke verwachtingen hij zelf heeft voor deze werkgroep, die hij 
bijzonder boeiend vindt, vanwege het horizontale onderwerp en het doel ervan, namelijk Europa 
dichter bij de burgers te brengen. Als discussiethema’s noemt hij onder andere de volgende 
onderwerpen: hoe kunnen we de Europese verkiezingen aantrekkelijker maken en de opkomst 
verhogen; hoe kunnen we de participatie van jonge burgers vergroten; hoe kan het potentieel van 
directe democratie optimaal worden benut; en hoe kan de werking van de EU-instellingen worden 
verbeterd? Hij herinnert eraan dat de fundamentele waarden van de Unie en de rechtsstaat moeten 
worden geëerbiedigd, en wijst ook op het belang van een goede werking van de media in deze steeds 
meer digitaal georiënteerde wereld. 
 

2. Discussie 
 
De vertegenwoordigers van het Europees burgerpanel over “Europese democratie/waarden, 
rechten, rechtsstaat, veiligheid” lichten toe hoe de eerste bijeenkomst van dit panel is verlopen. Zij 
noemen onder andere de volgende discussiethema’s:  

 hoe kan de belangstelling voor en de kennis over de EU worden vergroot, ook onder 
jongeren;  

 de rol van communicatie, media en desinformatie, en onderwijs;  

 de deelname van burgers aan verkiezingen, ook op Europees niveau;  

 het directer betrekken van burgers, bijvoorbeeld door middel van participatiemechanismen 
en referenda, om politiek aantrekkelijker te maken;  

 transparantie, verantwoordingsplicht en begrijpelijkheid van de EU-besluitvorming; 

 de bescherming van de waarden van de EU en de rechtsstaat;  

 de waarborging van rechten en non-discriminatie; en 

 de beëindiging van blokkeringen en de waarborging van efficiëntie in de besluitvorming van 
de EU. 

 
Andere leden van de werkgroep stellen soortgelijke kwesties aan de orde. Enkele sprekers gaan 
dieper in op de noodzaak om de deelname van burgers aan de Europese verkiezingen te vergroten 
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en burgers meer te betrekken gedurende de periode tussen de verkiezingen. Er wordt gewezen op 
het belang van een betere communicatie en beter onderwijs op het gebied van democratie, en op de 
noodzaak om te zorgen voor transparantie in het EU-besluitvormingsproces. Sommige sprekers 
pleiten ervoor de unanimiteitsvereiste te herzien. Anderen benadrukken dat de waarden van de EU, 
de rechtsstaat, diversiteit en mediavrijheid en pluralisme moeten worden geëerbiedigd. 
 
Er worden ook een aantal andere discussiepunten aan de orde gesteld, zoals: 

 de noodzaak om verschillende integratie- en samenwerkingsmodellen voor de toekomst te 
vergelijken, waarbij enkele vertegenwoordigers pleiten voor verdere integratie, en andere 
waarschuwen voor de risico’s van een verdere centralisatie van de macht; 

 de verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten, en de vraag of burgers willen 
dat de EU meer of minder zou doen; 

 de uitdagingen in verband met de ontwikkeling van een echte Europese politieke ruimte en 
een transnationaal debat over EU-aangelegenheden;  

 de noodzaak om de verkiezingen voor het EP relevanter te maken voor de burgers, en 
burgers betekenisvolle politieke keuzes te geven;  

 de rol die regionale en lokale overheden, het georganiseerd maatschappelijk middenveld en 
de sociale partners kunnen spelen in het besluitvormingsproces van de EU en bij de 
inspanningen om de Unie dichter bij de burgers te brengen; 

 het belang van solidariteit en een gemeenschappelijke Europese identiteit; 

 het belang van een versterking van de democratie in de economie, de samenleving en de 
werkplek;  

 de vraag of een herziening van de Verdragen nodig is. 
 

Sommige sprekers benadrukken dat de prioriteiten en aanbevelingen van de burgers in de werkgroep 
tot uiting moeten komen, en dat ervoor moet worden gezorgd dat alle stemmen worden gehoord. 
 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
In zijn slotopmerkingen wijst de voorzitter erop dat zorgvuldig naar elkaar luisteren de eerste stap is 
naar meer begrip. Hij merkt op dat deze eerste vergadering de basis vormt voor diepgaandere 
besprekingen en werkzaamheden. De aanbevelingen van de Europese burgerpanels zullen vóór de 
volgende vergadering van de werkgroep in december beschikbaar zijn en zullen het uitgangspunt 
vormen voor concretere discussies. Om de vergadering zo goed mogelijk voor te bereiden, nodigt hij 
de leden van de werkgroep uit om na te denken over een lijst van concrete initiatieven en stelt hij 
voor dat een woordvoerder voor elk onderdeel het resultaat van deze oefening presenteert.  
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BIJLAGE I. Agenda voor de vergadering van 22 oktober 2021 
 

 
Straatsburg, 22 oktober 2021  

  
  
  

  
ONTWERPAGENDA  

  
VERGADERING VAN DE WERKGROEP EUROPESE DEMOCRATIE   

  
CONFERENTIE OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA  

  
Vrijdag 22 oktober 2021, 14.00- 16.00 uur  

  
Zaal WEISS S1.4 en op afstand  

  
STRAATSBURG  

  
  
  
  

1. Aanneming van de ontwerpagenda  
  

2. Welkomstwoord en inleiding van de voorzitter, Manfred 

WEBER, voorzitter van de PPE-Fractie in het Europees 

Parlement   
  

3. Verslag van vertegenwoordigers van het burgerpanel en over 

het digitale platform   
  

4. Open discussie over de verwachtingen ten aanzien van de 

resultaten van de werkgroep  
  

5. Open discussie over de werkmodaliteiten en het tijdschema  
  

6. Rondvraag  
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BIJLAGE II. Ledenlijst van de Werkgroep Europese democratie 
 

Voorzitter:  Manfred WEBER (Europees Parlement) 
 

    
Aansprekin

g 
Voornaam Achternaam Component 

        

Mevrouw Lenise AGIUS Europese burgerpanels 

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 

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 Samuel DENEFFE 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

De heer Bruno  DIAS Nationale parlementen 

De heer Gašper  DOVŽAN Raad 

Mevrouw Aleksandra   DULKIEWICZ  
Lokaal/regionaal 

vertegenwoordiger 

De heer Pascal DURAND Europees Parlement 

Mevrouw Anna ECHTERHOFF Maatschappelijk middenveld 

De heer Sandro GOZI Europees Parlement 

Mevrouw Pippa  HACKETT Raad 

Mevrouw  Eva Kjer  HANSEN Nationale parlementen 

De heer Pablo  HISPÁN Nationale parlementen 

De heer Wepke KINGMA Raad 

De heer Tomáš KOZÁK Raad 

De heer Zdzisław KRASNODĘBSKI Europees Parlement 

Mevrouw  Ilona KRONBERGA Raad 

De heer Reinhold  LOPATKA Nationale parlementen 

Mevrouw  Esther LYNCH Sociale partners 

De heer Evangelos MEIMARAKIS Europees Parlement 

De heer Aleksandar MILISOV  Europese burgerpanels 

Mevrouw  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nationale parlementen 

De heer Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europese burgerpanels 

De heer Anti  POOLAMETS Nationale parlementen 
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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   
Lokaal/regionaal 

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 
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