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De Conferentie over de toekomst van Europa is nu op kruissnelheid 
gekomen. Na de openingszitting van de plenaire vergadering in Straatsburg 
op 19 juni 2021 kwamen de Europese burgerpanels uit de startblokken met 
een eerste reeks sessies half september. De burgerpanels, die zijn 
samengesteld uit zo’n 800 willekeurig geselecteerde EU-burgers, zodat 
recht wordt gedaan aan de diversiteit van de EU, discussiëren over diverse 
cruciale beleidsthema’s. De Europese burgerpanels, en ook de nationale 
burgerpanels, zullen een belangrijke rol spelen in de Conferentie: hun 
aanbevelingen zullen namelijk samen met de bijdragen van het meertalig 
digitaal platform worden besproken door de plenaire vergadering van de 
Conferentie, die vervolgens het dagelijks bestuur een reeks voorstellen zal 
voorleggen die zullen dienen als input voor de conclusies van de 
Conferentie. 

Het meertalig digitaal platform, dat de EU-burgers de kans biedt hun zegje te 
doen in een van de 24 officiële talen van de EU, is voortdurend bezig met 
het verzamelen van de inbreng van burgers; zo werden tegen eind oktober 
al meer dan 9 000 ideeën gedeeld. Inmiddels zijn de eerste verslagen over 
deze bijdragen op het platform verschenen. Die geven een beeld van de 
waaier aan ideeën die ter sprake kwamen op het platform en tijdens 
evenementen in het kader van de Conferentie overal in de EU. 

Tijdens het Europees Jongerenevenement 2021, dat plaatsvond op 8 en 9 
oktober, werd de schijnwerper gericht op de standpunten van de 16- tot 30-
jarigen. Jongeren namen zowel in Straatsburg als online deel aan dit 

I. INLEIDING 
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evenement om hun ideeën voor de toekomst van Europa vorm te geven en 
te delen. 

Een belangrijke mijlpaal was de tweede zitting van de plenaire vergadering, 
die op 22 en 23 oktober 2021 plaatsvond in Straatsburg. Bij deze 
gelegenheid kwam de plenaire vergadering voor het eerst in volle 
samenstelling bijeen: ook de 80 vertegenwoordigers van de Europese 
burgerpanels namen deel aan de bijeenkomst. Deze ongekend diverse 
plenaire vergadering nam kennis van de eerste verslagen over de lopende 
beraadslagingen van de panels en besprak de bijdragen van de burgers op 
het digitaal platform alsook de uitkomsten van de verschillende 
evenementen en debatten die in het kader van de Conferentie werden 
georganiseerd. De plenaire vergadering werd voorgezeten door de drie 
medevoorzitters van de Conferentie: Guy Verhofstadt, lid van het Europees 
Parlement, staatssecretaris Gašper Dovžan namens de Raad, en Dubravka 
Šuica, vicevoorzitter van de Commissie. 
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A. Meertalig digitaal platform 

Het meertalig digitaal platform (https://futureu.europa.eu/) blijft de spil van 
het transnationale democratische debat in het kader van de Conferentie over 
de toekomst van Europa. Dankzij het platform kan elke EU-burger in een 
van de 24 officiële talen van de EU deelnemen aan dit debat. Burgers 
kunnen hun ideeën uitspreken maar ook steun betuigen aan de ideeën van 
anderen of daarop inhaken. Het platform is ook de plek waar informatie over 
evenementen van de Conferentie kan worden gedeeld en de uitkomsten van 
die evenementen bekend worden gemaakt. De bijdragen en de open 
gegevensbestanden met betrekking tot het digitaal platform zijn beschikbaar 
voor het publiek. 

Eind oktober stond de teller van het meertalig digitaal platform op meer dan 
3,6 miljoen bezoekers, 33 213 actieve deelnemers, 9 111 besproken ideeën, 
en bijna 3 500 geregistreerde evenementen; bovendien is het aantal 
deelnemers de afgelopen maanden gestaag blijven toenemen. Wel zijn 
verdere inspanningen nodig om het platform meer bekendheid te geven en 
ervoor te zorgen dat het zoveel mogelijk mensen bereikt. 

Momenteel op de Conferentie 
over de toekomst van Europa ... 

33 213 
Deelnemers aan  

het platform 

160 301 
Deelnemers aan 

evenementen 

9 111 
Ideeën 

   

15 387 
Opmerkingen 

3 456 
Evenementen 

45 470 
Steunbetuigingen 

   

Afbeelding1 Participatie op 29 oktober (bron: futureu.europa.eu) 

Een contractant verzamelt en analyseert de bijdragen op het platform en stelt 
daarover verslagen op die op het platform zelf worden gepubliceerd. In 
september werd een eerste tussentijds verslag gepubliceerd dat betrekking 
had op de bijdragen die tussen 19 april en 2 augustus 2021 werden 

II. ACTIVITEITEN OP EUROPEES 
NIVEAU 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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verzameld. Op 15 oktober 2021 werd een tweede tussentijds verslag over de 
bijdragen tot 7 september 2021 gepubliceerd. Tegelijk verscheen ook een 
bijkomend verslag over de bijdragen op het platform per lidstaat. 

Uit de verslagen blijkt dat de Europese democratie, klimaatverandering en 
milieu tot dusver de populairste gespreksonderwerpen zijn, maar burgers uit 
alle EU-landen hebben ook tal van ideeën over andere thema’s op tafel 
gelegd en tijdens allerhande evenementen gedebatteerd over een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen. 

 

De verslagen, met inbegrip van de mindmaps, hebben nuttige input 
opgeleverd voor de eerste ronde van de Europese burgerpanels, en hebben 
de deelnemers geholpen bij het in kaart brengen en vastleggen van 
werkstromen. Ze zijn ook besproken tijdens de plenaire vergadering van de 
Conferentie op 23 oktober 2021 en de daaraan voorafgaande vergaderingen 
van de werkgroepen. 

Het derde tussentijds verslag wordt in december 2021 verwacht en zal als 
input dienen voor de laatste sessies van de Europese burgerpanels en de 
komende zittingen van de plenaire vergadering van de Conferentie. In dit 
verslag komen de bijdragen tot begin november aan de orde. Het 
eindverslag zou klaar moeten zijn voor publicatie tegen het voorjaar van 
2022, wanneer de laatste plenaire vergadering plaatsvindt. Ook zullen 
verdere verslagen per lidstaat worden gepubliceerd. 

Dankzij de moderatoren kunnen burgers van alle rangen en standen en uit 
alle hoeken van Europa vrijuit bijdragen aan het debat. Het team van 
moderatoren, dat onder toezicht staat van het gemeenschappelijk 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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secretariaat, ziet er namens het dagelijks bestuur op toe dat iedereen zich 
aan het handvest van de Conferentie en aan de voorwaarden voor 
deelname houdt. De laatste maanden bevatte niet meer dan een handvol 
bijdragen aanstootgevende inhoud, zodat de moderatoren slechts hier en 
daar hoefden in te grijpen. 

B. Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels zijn de hoeksteen van de Conferentie over de 
toekomst van Europa en brengen ongeveer 800 burgers met diverse 
achtergronden en uit alle hoeken van de EU bijeen. Zij zijn door de drie 
instellingen samengesteld volgens de door de medevoorzitters vastgestelde 
voorwaarden, onder toezicht van het dagelijks bestuur, en worden bijgestaan 
door een consortium. De deelnemers aan de Europese burgerpanels werden 
in de zomer van 2021 willekeurig geselecteerd aan de hand van de 5 criteria 
die zijn vastgesteld in de Gezamenlijke Verklaring over de Conferentie over de 
toekomst van Europa (gender, leeftijd, geografische herkomst (nationaliteit en 
stad of platteland), sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau). 
Elk panel komt drie weekenden bijeen: de eerste reeks sessies vindt plaats in 
Straatsburg, de tweede online en de derde in vier steden (Dublin, Florence, 
Natolin en Maastricht); diverse instellingen voor hoger onderwijs nemen de rol 
van gastheer op zich. 

Vier thematische panels, elk bestaande uit maximaal 200 burgers, van wie 
ten minste een derde tussen 16 en 25 jaar oud, die willekeurig zijn gekozen 
en de demografische en sociale diversiteit van de EU weerspiegelen, zijn in 
september 2021 van start gegaan met hun beraadslagingen. 

Aan de eerste sessie van elk panel kon fysiek worden deelgenomen in 
Straatsburg. Doel ervan was de agenda voor de beraadslagingen vast te 
stellen. Deelnemende burgers werkten eerst hun visie op Europa uit en 
stelden vervolgens vast welke onderwerpen aan de orde zouden moeten 
komen binnen de hoofdthema’s van hun panel. Vervolgens selecteerden zij 
de onderwerpen die zij wilden uitdiepen om dan aan de hand van de 
besprekingen daarover specifieke aanbevelingen voor de EU-instellingen te 
formuleren. Er werd gedebatteerd en samengewerkt in twee formats: 

 In subgroepen van twaalf tot veertien burgers. In elke subgroep 
werden vier tot vijf talen gesproken en konden alle burgers zich in hun 
eigen taal uitdrukken. De werkzaamheden van de subgroepen werden 
geleid door professionele gespreksleiders die waren geselecteerd door 
het consortium van externe dienstverleners. 

 In plenaire vergadering, met alle deelnemers. De plenaire 
vergaderingen werden geleid door twee moderatoren. 

De prioritaire onderwerpen die uit de besprekingen naar voren kwamen, 
werden onderverdeeld in werkgebieden (d.w.z. hoofdthema’s) en 

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
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deelgebieden en dienden als basis voor de tweede reeks sessies. Daartoe 
ontvingen de deelnemers basisinformatie over de onderwerpen alsook 
relevante input met inbegrip van analyses en mindmaps uit het eerste 
tussentijds verslag van het meertalig digitaal platform; voorts werden er 
presentaties gegeven door prominente externe deskundigen. Tijdens de 
eerste sessies werden in elk panel 20 vertegenwoordigers voor de plenaire 
vergadering van de Conferentie geselecteerd door loting. 

      

De eerste sessie van het panel “Een sterkere economie, sociale 
rechtvaardigheid, banen/opleiding, jeugd, cultuur, sport en digitale 
transformatie” vond plaats van 17 tot 19 september. Dit panel richt zich op 
de toekomst van onze economie en banen, met name na de pandemie, met 
de nodige aandacht voor daarmee samenhangende kwesties op het gebied 
van sociale rechtvaardigheid. Er wordt ook aandacht besteed aan de kansen 
en uitdagingen van de digitale transformatie, een van de belangrijkste 
toekomstgerichte thema's waarover wordt gedebatteerd. Voorts buigt het 
panel zich over de toekomst van Europa op het gebied van jeugdzaken, 
sport, cultuur en onderwijs. De panelleden werden verwelkomd door 
medevoorzitter Guy Verhofstadt, lid van het Europees Parlement. De 
werkzaamheden van de eerste sessie werden afgesloten met de 
goedkeuring van de volgende vijf werkgebieden: “Werken in Europa”, “Een 
economie voor de toekomst”, “Een rechtvaardige samenleving”, “Leren in 
Europa” en “Een ethische en veilige digitale transformatie”. Het 
outputverslag van de sessie is beschikbaar op het meertalig digitaal 
platform. 

De eerste sessie van het panel “Europese democratie en waarden, rechten, 
rechtsstaat en veiligheid” vond plaats op 24-26 september. Dit panel 
behandelt thema’s die verband houden met democratie, zoals verkiezingen, 
inspraak buiten verkiezingsperioden, de gevoelde afstand tussen mensen en 
hun gekozen vertegenwoordigers, mediavrijheid en desinformatie. Het panel 
buigt zich ook over zaken die verband houden met grondrechten en 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7sztft1wq5ih1arijiiqa0b0pcuq?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.nl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.nl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T094306Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5844703547b97dac30ca35fe499fcbc6debf034a2d1fd85f681905ae26c0f908
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7sztft1wq5ih1arijiiqa0b0pcuq?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.nl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.nl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T094306Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5844703547b97dac30ca35fe499fcbc6debf034a2d1fd85f681905ae26c0f908
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e7h0cus2q1mwe5hdgid1ar3akm9t?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22nl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27nl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T094926Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=98c6a3f0c19a61b1380be6adb3e965a7344fa14acab5a211ed2496db10f7df94
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
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waarden, de rechtsstaat en de strijd tegen alle vormen van discriminatie. 
Tegelijkertijd houdt het panel zich bezig met de interne veiligheid van de EU, 
zoals de bescherming van Europeanen tegen terrorisme en andere 
misdrijven. De panelleden werden verwelkomd door medevoorzitter Gašper 
Dovžan, staatssecretaris voor Europese Zaken namens het Sloveense 
voorzitterschap van de Raad van de EU. De werkzaamheden van de eerste 
sessie werden afgesloten met de goedkeuring van de volgende vijf 
werkgebieden: “Het garanderen van rechten en non-discriminatie”, 
“Bescherming van de democratie en de rechtsstaat”, “De EU hervormen”, 
“Bouwen aan een Europese identiteit” en “De burgerparticipatie versterken”. 
Het outputverslag van de sessie is beschikbaar op het meertalig digitaal 
platform. 

      

Het panel “Klimaatverandering, milieu/gezondheid” heeft zijn eerste sessie 
gehouden op 1-3 oktober. Het panel bespreekt de gevolgen van 
klimaatverandering, milieukwesties en nieuwe gezondheidsproblemen voor de 
Europese Unie. Deze onderwerpen hangen ook nauw samen met de 
doelstellingen en strategieën van de EU, onder meer op het vlak van 
landbouw, vervoer en mobiliteit, energie en de overgang naar koolstofarme 
samenlevingen, onderzoek, gezondheidszorgstelsels, aanpak van 
gezondheidscrises, preventie en gezonde levensstijlen. De werkzaamheden 
van de eerste sessie werden afgesloten met de goedkeuring van de volgende 
vijf werkgebieden: “Een beter leven”, “Ons milieu en onze gezondheid 
beschermen”, “Onze economie en consumptie heroriënteren”, “Op weg naar 
een duurzame samenleving” en “Zorg voor iedereen”. Het outputverslag van 
de sessie is beschikbaar op het meertalig digitaal platform. 

Het vierde panel “EU in de wereld/migratie”, dat voor het eerst bijeenkwam 
op 15-17 oktober, debatteert over de rol van de EU in de wereld, inclusief de 
doelstellingen en strategieën voor de veiligheid van de EU, defensie, 
handelsbeleid, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking, buitenlands 
beleid, nabuurschapsbeleid en uitbreiding van de EU, alsook de manier 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/97re2p9b8ybqnprpd9kaf8fy7kx4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22nl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27nl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T095030Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=acca20bdce9c087d313f2d68a1d4df4d127cb2e2e05d4a9f2b3f8ec55eb0a4f0
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/1hdoc5duy7morcx34lo2a1ydl5g6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22nl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27nl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T095127Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3e08099e2ba70f06448d04ff07f427bc3c72414fdbe3ae1f03af83adc520c30e
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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waarop de EU zou moeten omgaan met migratie. De panelleden werden 
verwelkomd door medevoorzitter Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de 
Europese Commissie voor Democratie en Demografie. De werkzaamheden 
van de eerste sessie werden afgesloten met de goedkeuring van de 
volgende vijf werkgebieden: “Zelfredzaamheid en stabiliteit”, “De EU als 
internationale partner”, “Een sterke EU in een vreedzame wereld”, “Migratie 
vanuit humanitair perspectief” en “Verantwoordelijkheid en solidariteit in de 
hele EU”. Het outputverslag van de sessie is beschikbaar op het meertalig 
digitaal platform. 

 

C. Europees Jongerenevenement (8-9 oktober) 

Het Europees Jongerenevenement (EYE2021) vond plaats op 8 en 9 
oktober en bracht 10 000 jongeren samen, zowel online als in het Europees 
Parlement in Straatsburg, om hun ideeën voor de toekomst van Europa uit 
te werken en te delen. Het EYE is een unieke gelegenheid voor 16- tot 30-
jarigen om persoonlijk en online met elkaar in contact te treden, elkaar te 
inspireren en van gedachten te wisselen met deskundigen, activisten, 
influencers en besluitvormers, midden in het hart van de Europese 
democratie. 

Vanaf mei 2021 zijn in samenwerking met verschillende pan-Europese 
jongerenorganisaties online meer dan 2 000 voorstellen van jonge burgers 
uit de hele Europese Unie verzameld. Daarnaast werden verschillende 
sessies georganiseerd in het kader van de Conferentie over de toekomst 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/p30vshs1glp4ndz998rugk2vpdkk?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22nl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27nl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T095859Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=01c3927bf8d32bae32ed0fa38df47cdf14cd5efa7ec927499e6ecc0414302c91
http://www.eye2021.eu/
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van Europa, zowel online, voorafgaand aan het evenement, als tijdens het 
EYE in Straatsburg. 

Na het evenement werden de 20 meest in het oog springende ideeën, twee 
per thema, gebundeld in het Youth Ideas-verslag voor de Conferentie over 
de toekomst van Europa (gepubliceerd in 23 talen). Dit verslag werd op 23 
oktober aan de plenaire vergadering van de Conferentie gepresenteerd door 
jonge deelnemers van de Europese burgerpanels die ook hadden 
deelgenomen aan EYE2021. Alle ideeën zijn beschikbaar op 
search.youthideas.eu. 

D. Tweede plenaire vergadering van de Conferentie  
(22 en 23 oktober) 

De tweede plenaire vergadering van de Conferentie werd gehouden op 22 
en 23 oktober 2021. Meer dan 400 leden van de plenaire vergadering van 
de Conferentie namen fysiek of op afstand eraan deel. 

 

Namens de medevoorzitters heette Guy Verhofstadt de leden van de 
Conferentie welkom op de tweede plenaire vergadering. Hij liet weten dat er 
geen bezwaren waren gemaakt tegen de agenda. Verhofstadt richtte een 
speciaal welkomstwoord tot de 80 burgers die de vier Europese 
burgerpanels vertegenwoordigden en die de plenaire vergadering van de 
Conferentie voor het eerst bijwoonden, en merkte met tevredenheid op dat 
de plenaire vergadering daarmee compleet was. Medevoorzitter Dubravka 
Šuica verwelkomde eveneens de vertegenwoordigers van de panels. Zij 
benadrukte dat de Conferentie gericht moet zijn op de burgers en heette met 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_NL-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_NL-interactive.pdf
http://search.youthideas.eu/
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name de vertegenwoordigers van de Westelijke Balkanlanden van harte 
welkom. Medevoorzitter Gašper Dovžan benadrukte dat de Conferentie een 
door burgers aangestuurd project moet zijn en wees erop dat de tweede 
plenaire vergadering in het teken zou staan van het inventariseren en 
bespreken van de eerste uitkomsten van de Europese burgerpanels, 
nationale panels en evenementen, het Europees Jongerenevenement en het 
meertalig digitaal platform. 

Medevoorzitter Dubravka Šuica introduceerde de Europese burgerpanels. 
Zij prees de indrukwekkende inzet van een zeer diverse groep burgers bij de 
werkzaamheden van de panels. De 800 deelnemers aan de vier panels 
hebben hun eerste vergadersessies gehouden en zijn begonnen met de 
besprekingen over hun respectieve thema’s. De komende maanden zullen 
zij deze besprekingen voortzetten en hun aanbevelingen voorleggen aan de 
plenaire vergadering.  Vervolgens gaf mevrouw Šuica het woord aan twee 
vertegenwoordigers van elk van de vier Europese burgerpanels. Deze 
vertegenwoordigers benadrukten in hun uiteenzettingen dat de panels zich 
hebben toegespitst op het vormgeven van een toekomstvisie binnen hun 
respectieve werkgebieden, dat zij werkstromen1 en daarmee verband 
houdende subthema’s in kaart hebben gebracht en dat zij hier tijdens hun 
volgende sessies dieper op zullen ingaan. 

Vervolgens werd het debat geopend. De sprekers: 

 waren ingenomen met de uitkomsten van de eerste sessies van de 
burgerpanels, benadrukten dat deze al zeer relevante onderwerpen 
hebben vastgesteld, en benadrukten dat het belangrijk is om te 
luisteren naar de ideeën van de burgers en deze centraal te stellen in 
de Conferentie; 

 benadrukten dat de werkzaamheden van de Conferentie tot concrete 
en tastbare resultaten moeten leiden; 

 pleitten voor een doeltreffende en gestructureerde follow-up van de 
eindresultaten; 

 benadrukten dat de EU-instellingen en de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat de resultaten van de Conferentie ten uitvoer worden 
gelegd; 

 wezen op de belangrijke rol van de lokale en regionale overheden in 
het hele proces; 

 prezen de burgerpanels als een innovatieve vorm van participatieve 
democratie die in de toekomst kan worden voortgezet als een meer 
permanente, gestructureerde vorm van burgerparticipatie. 

                                                
1. Voor de werkstromen en subthema’s en de verslagen over de werkzaamheden van de panels, 
zie: Europese burgerpanels - Conferentie over de toekomst van Europa. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
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Sommige sprekers benadrukten dat burgers uit alle geledingen van de 
samenleving moeten worden gehoord en bij de Conferentie moeten worden 
betrokken, en dat de Conferentie moet worden gekenmerkt door diversiteit 
en inclusiviteit. Anderen waren van mening dat er meer plenaire 
vergaderingen moeten worden gehouden om de door de panels en het 
meertalig digitaal platform aangedragen onderwerpen te bespreken. 

Sommige sprekers voerden aan dat de Conferentie zich zou moeten 
concentreren op beleidsgerelateerde kwesties en minder op institutionele 
hervormingen en bevoegdheidskwesties, terwijl andere sprekers 
benadrukten dat de EU wel in staat moet zijn resultaten te boeken met de 
beoogde beleidsmaatregelen. 

Van de thema’s en werkstromen die door de acht vertegenwoordigers van 
de Europese burgerpanels werden gepresenteerd, bespraken de leden er 
een groot aantal, waaronder: 

 steun voor het opbouwen van betere en sterkere economieën, en 
tegelijkertijd zorgen voor sociale cohesie en rechtvaardigheid, met 
inbegrip van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, een 
minimuminkomen en huisvesting voor iedereen; 

 maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden via een 
rechtvaardige transitie; 

 een eerlijke en gemeenschappelijke aanpak van migratie; 
 de uitdagingen van demografische veranderingen;  
 ontwikkeling van digitale technologie en bescherming van digitale 

rechten (een veilige en transparante digitale samenleving); 
 de behoefte aan strategische autonomie; 
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 een gemeenschappelijke stem in het buitenlands beleid. 

Daarnaast brachten verschillende leden ook nog het volgende ter sprake: 

 de eerbiediging van de rechtsstaat en de mediavrijheid als 
kernbeginselen van de EU; 

 de noodzaak om de grondwettelijke identiteit van alle lidstaten te 
eerbiedigen; 

 het belang van gemeenschappelijke waarden en grondrechten; 
 de noodzaak om de participatiedemocratie, rechtstreekse participatie 

en transparantie in het besluitvormingsproces van de EU verder te 
ontwikkelen. 

Medevoorzitter Gašper Dovžan nodigde de vertegenwoordigers van de 
nationale panels en evenementen uit om hun werkzaamheden toe te 
lichten. In hun presentaties gaven deze vertegenwoordigers een overzicht 
van hun lopende en geplande activiteiten met verschillende betrokkenen op 
diverse niveaus. Sommige vertegenwoordigers droegen mogelijke 
onderwerpen voor verdere besprekingen aan en gingen hier nader op in. 

Veel sprekers wezen op het belang van jongerenparticipatie en verwezen 
naar evenementen waarbij jongeren, bijvoorbeeld studenten, betrokken zijn. 
Zij beschreven de vele uitdagingen waarmee jongeren te maken hebben en 
zetten enkele uitkomsten van de jongerenevenementen in de schijnwerpers. 

Een aantal vertegenwoordigers wees ook op de belangrijke rol van het 
maatschappelijk middenveld, niet alleen bij de organisatie van tal van 
evenementen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, maar ook om ervoor 
te zorgen dat de Conferentie de burgers in alle hoeken van de Europese 
Unie bereikt, onder wie gemarginaliseerde groepen. 

Verscheidene vertegenwoordigers van nationale panels en evenementen 
toonden zich bezorgd over het feit dat het debat tijdens dit agendapunt 
minder goed werd bijgewoond en beklemtoonden dat het van essentieel 
belang is dat alle leden van de plenaire vergadering luisteren naar wat de 
burgers te zeggen hebben en dat zij hun aanbevelingen daadwerkelijk 
opvolgen. 

Medevoorzitter Guy Verhofstadt heropende de sessie na de middagpauze 
en nodigde drie deelnemers aan het Europees Jongerenevenement 
(EYE), die tevens lid zijn van de Europese burgerpanels, uit om het woord te 
nemen. Zij presenteerden de 20 “beste ideeën” die door jonge burgers 
waren uitgekozen tijdens het EYE en die zijn terug te vinden in het Youth 
Ideas-verslag. Zij benadrukten dat jongeren concrete ideeën hebben voor de 
gezamenlijke toekomst van Europa. Guy Verhofstadt merkte op dat de 
voorstellen zeer ambitieus zijn en dat sommige ervan grondige 
hervormingen vereisen. Hij stelde voor deze samen met de tussentijdse 
verslagen van het meertalig digitaal platform te bespreken. 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_NL-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_NL-interactive.pdf
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Bij de opening van het debat over het meertalig digitaal platform bracht 
Guy Verhofstadt enkele van de belangrijkste statistieken onder de aandacht. 
Hij wees erop dat de participatie weliswaar is toegenomen, maar dat deze 
nog moet worden verbeterd. Ook ging Verhofstadt in op de ideeën die de 
meeste instemming en commentaren kregen op het platform, en die in het 
tweede tussentijdse verslag zijn opgenomen. Hij concludeerde dat de 
burgers kritisch zijn maar dat hun kritiek ook zeer opbouwend is, bedoeld om 
de EU te verbeteren. 

In het daaropvolgende debat benadrukten verschillende sprekers het unieke 
en innovatieve karakter van het platform, dat burgers een stem geeft en een 
plaats biedt om in alle officiële talen van de EU te debatteren, en wezen zij 
op het reeds aanzienlijke aantal bijdragen en bezoekers. Er werd opgemerkt 
dat ondanks de aanvankelijke bezorgdheid over censuur, slechts enkele 
gebruikers moesten worden geblokkeerd. Anderen vonden dan weer dat het 
aantal deelnemers omhoog moet, dat het platform nog onvoldoende bekend 
is en nog niet genoeg burgers worden bereikt (met name jongeren en 
vrouwen), en dat er meer moet worden gedaan om het platform te promoten. 
Meerdere sprekers pleitten ervoor het platform toegankelijk en 
gebruiksvriendelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een 
handicap. Sommigen stelden voor het platform ook na de Conferentie in 
stand te houden, eventueel in het kader van een meer gestructureerde 
burgerparticipatie. 

 

Benadrukt werd dat veel ideeën van het platform reeds worden besproken 
binnen de panels. In de loop van het debat werd vaak rechtstreeks 
verwezen naar ideeën van het platform. De deelnemers aan het debat 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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gingen in op een groot aantal prioriteiten binnen de volgende 
beleidsthema’s: digitale transformatie, economie en concurrentievermogen, 
de rol van de regio’s, financiële diensten, sociale rechtvaardigheid, 
gezondheid, rechtsstaat, democratie, participatie van de burgers, milieu en 
klimaat, migratie, energie, grondrechten, waarden, buitenlands beleid, 
gemeenschappelijke defensie, veiligheid, onderwijs en cultuur. 

Sommige sprekers maakten opmerkingen over het proces en de werking 
van de Conferentie zelf. De noodzaak van een concrete follow-up van de 
resultaten werd meermaals aan de orde gesteld, evenals het belang van de 
betrokkenheid van de partners van de Westelijke Balkan. Een aantal 
deelnemers vroeg om meer mogelijkheden voor burgers voor interactie met 
andere leden van de plenaire vergadering, met name met gekozen 
vertegenwoordigers. Guy Verhofstadt nam nota van de bezorgdheid over de 
betrokkenheid van de burgers en benadrukte dat de volgende plenaire 
vergaderingen een ander format zullen hebben, aangezien het dan zal gaan 
over de uitkomsten van de Europese burgerpanels, waardoor de bijdragen 
van de burgers centraal zullen staan. 

Ten slotte bedankten de drie medevoorzitters alle deelnemers voor hun 
aanwezigheid en hun bijdragen en sloten zij de tweede plenaire vergadering 
van de Conferentie. 

Op vrijdag 22 oktober zijn de negen werkgroepen van de plenaire 
vergadering, die elk ongeveer 50 leden tellen en die alle thema’s van het 
platform en de Europese burgerpanels bestrijken, voor het eerst 
bijeengekomen. De vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de 
Europese Commissie, de Raad van de EU en de nationale parlementen 
zitten elk twee werkgroepen voor, terwijl de voorzitter van het Europees 
Jeugdforum één werkgroep voorzit. De werkgroepen hebben zich tijdens 
hun eerste bijeenkomsten gebogen over de eerste uitkomsten van de 
verschillende nationale en Europese burgerpanels en de bijdragen die zijn 
binnengekomen op het meertalig digitaal platform met betrekking tot de 
thema’s waarvoor zij bevoegd zijn. 

E. Raad van bestuur 

De raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa is in 
de periode juli-oktober 2021 tweemaal bijeengekomen, te weten op 19 juli 
en 20 september. Op het meertalig digitaal platform is een gedetailleerd 
verslag van elke bijeenkomst in alle talen beschikbaar, onder de tab Raad 
van bestuur. 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
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Op 19 juli hechtte de raad van bestuur zijn goedkeuring aan de wijziging van 
artikel 16 van het reglement van orde van de Conferentie met het oog op 
een sterkere vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden en 
sociale partners in de plenaire vergadering van de Conferentie. De raad van 
bestuur werd tevens geïnformeerd over de bijgewerkte praktische regeling 
voor de organisatie van de Europese burgerpanels, met name wat betreft de 
volgorde en locaties van de panels en de methodologie om de onderwerpen 
te formuleren, alsmede over de stand van de voorbereidingen voor de 
werkgroepen van de plenaire vergadering van de Conferentie, en over het 
gezamenlijk communicatieplan voor de Conferentie over de toekomst van 
Europa. 

Op 20 september is de raad van bestuur geïnformeerd over de Europese 
burgerpanels en in het bijzonder over de positieve ervaringen met de eerste 
sessie van panel 1, en vond er een gedachtewisseling plaats. De raad van 
bestuur werd voorts geïnformeerd over het meertalig digitaal platform, de 
tussentijdse verslagen en het platform voor moderatoren. Ook hierover vond 
een gedachtewisseling plaats. Voorts keurde de raad van bestuur de 
ontwerpagenda goed van de plenaire vergadering van de Conferentie op 22 
en 23 oktober, met de gegroepeerde behandeling van een aantal 
onderwerpen in de ochtend- en middagsessies, en is er gesproken over de 
openingszitting van de Conferentie. Tot slot is de raad van bestuur 
geïnformeerd over de stand van de voorbereidingen voor de werkgroepen 
van de plenaire vergadering van de Conferentie en zijn er hangende 
kwesties besproken. 
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F. Overige activiteiten 

De communicatie over de Conferentie over de toekomst van Europa is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de EU-instellingen — het Europees 
Parlement, de Raad en de Europese Commissie — en van de lidstaten. De 
Conferentie promoten betekent in de eerste plaats het meertalig digitaal 
platform propageren als de spil van de Conferentie. De EU-instellingen 
hebben hun gecoördineerde inspanningen voortgezet om op ruime schaal 
informatie te verstrekken over de Conferentie over de toekomst van Europa 
en de afzonderlijke onderdelen en evenementen ervan. Zij hebben dit 
gedaan via gerichte campagnes in de sociale media, met inbegrip van 
betaalde advertenties, de organisatie van en deelname aan 
outreachevenementen (honderden, en er komen er nog veel meer), en ook 
door steun te verlenen voor kwaliteitsverslaggeving door traditionele media. 

Sinds september 2021 zijn er uitgebreide communicatieacties opgezet om 
de Europese burgerpanels te promoten en erover te informeren. Deze acties 
omvatten onder meer het volgende: 

 persinformatie en pakketten voor de media (persberichten, media-
advies, achtergronddocumenten, webstreaming enz.); 

 uitnodigingen voor journalisten om de eerste sessies in Straatsburg te 
volgen (in totaal deden meer dan 100 journalisten dat); 

 vier technische briefings voor de media (drie in Straatsburg en één in 
Brussel); 

 aan de panels deelnemende burgers in staat stellen “ambassadeurs” 
van de Conferentie te worden en zich actief daarvoor in te zetten, 
zowel met behulp van traditionele als sociale media; 

 een reeks videogetuigenissen van burgers voor 
communicatiedoeleinden. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/?locale=nl
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Als gevolg daarvan is er in de hele EU en op sociale media al veel aandacht 
aan de Conferentie besteed. Veel panelleden hebben in diverse media hun 
persoonlijke verhalen en ideeën over de toekomst van Europa verteld. 

      

Het Europees Comité van de Regio’s heeft vaste communicatie- en 
outreachactiviteiten ontwikkeld en onder andere meer dan 120 lokale, ook 
grensoverschrijdende en transnationale burgerpanels en diverse 
evenementen op hoog niveau georganiseerd. Dit jaar is tijdens de Europese 
Week van regio’s en steden, hét EU-evenement voor regionale en lokale 
stakeholders met dit keer 17 600 deelnemers, ook een bijdrage geleverd 
aan het democratisch debat van de Conferentie. 

Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft actie ondernomen 
om ervoor te zorgen dat zijn leden en degenen die zij vertegenwoordigen ten 
volle kunnen deelnemen aan het eerste rechtstreekse Europese debat van 
burgers over de toekomstige opgaven en prioriteiten voor de EU. Er is een 
reeks lokale evenementen gehouden, waaronder nationale raadplegingen, 
en evenementen die op centraal niveau, door EESC-groepen of door -
afdelingen werden georganiseerd, alsmede voorlichtings- en 
opleidingssessies voor de betrokken belanghebbenden, met inbegrip van 
sociale partners en maatschappelijke organisaties, om hen uit te nodigen 
een bijdrage te leveren, en om de verschillende werkwijzen van de 
Conferentie toe te lichten. 

Ook het Europese Burgemeestersconvenant heeft alle ondertekenaars 
verzocht zich actief voor de Conferentie in te zetten en haar boodschap 
onder hun burgers te verspreiden. Verschillende evenementen uit de 
lopende campagne rond de hernieuwde ambitie van een eerlijker en 
klimaatneutraal Europa zijn gekoppeld aan de Conferentie over de toekomst 
van Europa. De Civil Society Convention on the Future of Europe en andere 
maatschappelijke organisaties en platforms op EU-, nationaal en regionaal 

http://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/nl/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Evenementen
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/nl
https://www.eesc.europa.eu/nl/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.burgemeestersconvenant.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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niveau ondersteunen de gezamenlijke inspanning en het 
gemeenschappelijke doel van de Conferentie. 

 

Volgens de gezamenlijke verklaring is de Conferentie een gezamenlijke 
onderneming van het Europees Parlement, de Raad en de Europese 
Commissie, die samen met de lidstaten van de Europese Unie als 
gelijkwaardige partners optreden. De lidstaten dragen tot de Conferentie bij 
door aanvullende evenementen te organiseren in overeenstemming met hun 
eigen nationale kenmerken. 

De lopende activiteiten in de lidstaten omvatten een verscheidenheid van 
evenementen en initiatieven op nationaal, regionaal, lokaal en in sommige 
gevallen transnationaal niveau, met vele duizenden deelnemers.  Deze 
evenementen en initiatieven zijn in de eerste plaats bedoeld om naar de 
burgers te luisteren en hen zoveel mogelijk te betrekken bij de debatten over 
de Europese Unie. Inclusiviteit en contact met de burgers zijn ook prioriteiten 
bij deze evenementen en initiatieven, waarbij geprobeerd wordt om 
diegenen te bereiken die gewoonlijk niet actief of betrokken zijn bij EU-
aangelegenheden. 

Om zoveel mogelijk burgers te bereiken, zijn diverse campagnes en 
initiatieven opgezet om de Conferentie en het digitale platform in de lidstaten 
meer bekendheid te geven en de deelname van de burgers aan te 
moedigen. Diverse lidstaten hebben ook specifieke websites over de 
Conferentie opgezet, om op nationaal niveau een informatiehub te bieden. 

Er zijn of worden verschillende soorten evenementen georganiseerd, waarbij 
een combinatie van centrale en decentrale manieren van aanpak wordt 
gevolgd, en er zijn ook diverse vormen van steun voor bottom-upinitiatieven. 

Activiteiten en evenementen in de lidstaten zijn of worden georganiseerd 
door verschillende instellingen en belanghebbenden, waaronder nationale, 
regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties, sociale 
partners, verenigingen en burgers. In sommige gevallen zijn ook niet-
gouvernementele organisaties, culturele instellingen, denktanks, 
universiteiten en onderzoeksinstituten actief betrokken bij de organisatie van 
evenementen over de Conferentie. De vertegenwoordigingen van de 
Commissie in de lidstaten en de verbindingsbureaus van het Europees 
Parlement zijn nauw betrokken bij de organisatie van vele activiteiten en 
evenementen in verband met de Conferentie. 

III. ACTIVITEITEN OP NATIONAAL/ 
REGIONAAL/LOKAAL NIVEAU 
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Sommige in het kader van de Conferentie georganiseerde activiteiten 
hebben de vorm van onlineraadplegingen, debatten, discussiereeksen, 
workshops, seminars, opiniepeilingen en focusgroepen. 

Bij veel van deze activiteiten en evenementen wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de inbreng van de jongere generatie, bijvoorbeeld door middel 
van activiteiten die worden georganiseerd met studenten of leerlingen, 
waarbij nauw wordt samengewerkt met scholen, onderwijsinstellingen en 
universiteiten. 

Evenementen moeten op het digitale platform worden geregistreerd en 
organisatoren worden aangemoedigd verslagen over evenementen te 
uploaden, zodat de uitkomsten ervan – zoals alle input op het platform – via 
platformverslagen in het Conferentieproces kunnen worden verwerkt. 

Verder zijn verscheidene lidstaten bezig met de organisatie van nationale 
burgerpanels, waarin burgers die representatief zijn voor de algemene 
bevolking hun prioriteiten voor de toekomst van Europa bespreken. Zoals in 
de gezamenlijke verklaring is bepaald, zal de plenaire vergadering van de 
Conferentie de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels 
bespreken, ingedeeld per thema en zonder dat de uitkomst vooraf vastligt, 
waarbij het debat niet tot vooraf bepaalde beleidsterreinen is beperkt. 

Om de lidstaten die nationale burgerpanels willen organiseren te helpen, zijn 
op 26 mei 2021 richtsnoeren gepubliceerd met een aantal beginselen voor 
goed overleg2. 

 

  

                                                
2. Beschikbaar op het meertalig digitaal platform: https://futureu.europa.eu/pages/our-guides 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=nl
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De Europese burgerpanels zullen hun derde reeks sessies houden en 
aanbevelingen formuleren. De bijdragen en discussies op het meertalig 
digitaal platform gaan door en begin 2022 zal een eindverslag worden 
opgesteld. De volgende plenaire vergadering van de Conferentie staat 
gepland voor 21 en 22 januari 2022 en zal beginnen met het bespreken van 
de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels. 

Meer informatie over de Conferentie is beschikbaar op: 
https://futureu.europa.eu. 

 

IV. HOE NU VERDER? 

https://futureu.europa.eu/

