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BEKNOPT VERSLAG Werkgroep 
over de EU in de wereld 

Voorgezeten door Gunther Krichbaum op uitnodiging van Clement Beaune (afwezig) 
22 oktober 2021, 11.00-

13:00 uur 
 

 
 

1.   Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

De vergadering vindt plaats in hybride vorm. De heer Krichbaum laat weten dat de heer Beaune zich 
verontschuldigt voor zijn afwezigheid bij de eerste vergadering vanwege dringende 
verantwoordelijkheden bij de bijeenkomst van de Europese Raad die vandaag plaatsvindt en die hij niet 
kan missen. De heer Krichbaum nodigt eerst de vertegenwoordigers van de burgerpanels uit om het 
woord te nemen, zichzelf voor te stellen en de punten naar voren te brengen die besproken zijn in hun 
specifieke burgerpanel. Hij wijst op het innovatieve karakter van de conferentie en deze plenaire 
component. 

 
2.   Discussie: 

 
De deelnemers van het burgerpanel zijn nog niet klaar om te spreken aan het begin van de vergadering, 
waarop andere deelnemers de discussie aftrappen. De deelnemers van het burgerpanel nemen later 
deel aan de discussie. 

 
De belangrijkste onderwerpen die ter sprake komen zijn: 

 
Het Europese nabuurschapsbeleid en uitbreiding van de EU 

 Verschillende leden van de werkgroep benadrukken het bijzondere belang van het 

uitbreidingsproces op de Westelijke Balkan en het belang van het idee van uitbreiding zonder 

het EU-besluitvormingsproces te verzwakken, waaronder een herziening van het 

unanimiteitsvereiste. 

 
Europese waarden en visie: kijken naar de plaats van de EU in de wereld met één oog op 
de toekomst 

 Een autonoom Europa dat snel dreigingen kan herkennen en aanpakken. 

 Velen leggen nadruk op het idee dat sterke Europese waarden een rol moeten spelen bij alle 

internationale activiteiten van de EU (handel en betrekkingen met andere landen). 

Deze waarden maken Europa uniek. 

 De betrekkingen met de VS, Rusland en China worden vaak genoemd, eveneens als de relatie 

met Turkije. 

 Zeker zijn dat de EU over de capaciteit beschikt om te handelen (instrumenten en 

besluitvormingsprocedures). 
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Europese veiligheid en defensie 

 Is er in de betrekkingen van de EU met de NAVO ruimte voor de EU om actiever te zijn zonder 

de focus te verliezen op een vreedzame maar veilige EU? 

 Op gecoördineerde wijze gebruik maken van alle beschikbare instrumenten waarover de EU 

op internationaal niveau beschikt. 

 
Europees handelsbeleid en Europese 
economie 

 Het concept dat de EU verandering teweeg kan brengen door middel van handel en 

regelgeving en tegelijkertijd een aantrekkelijke plaats is voor bedrijven om zaken te doen. 

 Assertief handelen te midden van grote spelers als China en de VS. 

 
Zowel burger- als niet-burgerleden van de werkgroep stellen andere kwesties aan de orde. Enkele 
sprekers gaan dieper in op de noodzaak om de participatie bij de Europese verkiezingen te vergroten 
en burgers beter te betrekken tijdens de periode tussen 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. 

 
3.   Afrondende opmerkingen van de voorzitter 

 
De voorzitter merkt op dat alle leden van de werkgroep erop aandringen dat de discussiestructuur 
verstevigd moet worden. In toekomstige vergaderingen is het cruciaal om de belangrijkste 
blokken/onderwerpen vast te stellen die vervolgens één voor één besproken kunnen worden en 
ingeleid worden door een burgervertegenwoordiger van het burgerpanel. De voorzitter ondersteunt 
de andere leden in hun wens om te zorgen voor een nuttige en specifieke bijdragen van deze werkgroep 
aan de plenaire vergadering. Panel- en platformverslagen zouden in combinatie met de afrondende 
opmerkingen van deze vergadering een goed uitgangspunt vormen voor deze structuur.  De voorzitter 
merkt op dat hij de last minute vervanging was voor de vaste voorzitter, de heer Beaune, en dat de 
heer Beaune ingelicht zal worden over de resultaten van deze vergadering om ervoor te zorgen dat 
toekomstige vergaderingen het verwachte resultaat opleveren. 
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BIJLAGE II Ledenlijst van de Werkgroep over de EU in de wereld 
 
VOORZITTER: Clément BEAUNE (sinds 1.1.2022 Hans DAHLGREN) 

 
Dr. Francisco ALDECOA Nationale burgerpanels / -evenementen 

Mevr. Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Comité van de Regio’s 

Dhr. Olivier BALDAUFF Raad 

Dhr. Clément BEAUNE Raad 

Mevr. Simone BEISSEL Nationale parlementen 

Mevr. Rozalia-Ibolya BIRO Nationale parlementen 

Dhr. Séamus BOLAND Europees Economisch en Sociaal Comité 

Dhr. Josep BORRELL Europese Commissie/ EDEO 

Dhr. Mansef CAMPOS Europese burgerpanels 

Dhr. Fabio Massimo CASTALDO Europees Parlement 

Dhr. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Europees Parlement 

Mevr. Deirdre CLUNE Europees Parlement 

Dhr. Péter CSAKAI-SZOKE Europese burgerpanels 

Dhr. Hans DAHLGREN Raad 

Dhr. Benedetto DELLA VEDOVA Raad 

Mevr. Verena DUNST Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 

Dhr. Christian FEUSTEL Sociale partners 

Dhr. Carlo FIDANZA Europees Parlement 

Dhr. Domagoj HAJDUKOVIĆ Nationale parlementen 

Mevr. Stephanie HARTUNG Nationale burgerpanels / -evenementen 

Mevr. Danuta HÜBNER Europees Parlement 

Mevr. Gisèle JOURDA Nationale parlementen 

Dhr. Eric JULIEN Europese burgerpanels 

Mevr. Roelien KAMMINGA Nationale parlementen 

Dhr. Bogdan KLICH Nationale parlementen 

Dhr. Rihards KOLS Nationale parlementen 

Dhr. Gunther KRICHBAUM Nationale parlementen 

Dhr. Andrius KUBILIUS Europees Parlement 

Dhr. Ilhan KYUCHYUK Europees Parlement 

Mevr. Hélène LAPORTE Europees Parlement 

Dhr. Jaak MADISON Europees Parlement 

Dhr. Costas MAVRIDES Europees Parlement 

Mevr. Klaudia MAZUR Europese burgerpanels 

Mevr. Dajana MILINKOVIC Europese burgerpanels 

Dhr. Ruairí Ó Murchú Nationale parlementen 

Dhr. Ali OUACH Europese burgerpanels 

Dhr. Jouni OVASKA Nationale parlementen 

Prof. George PAGOULATOS Nationale burgerpanels / -evenementen 

Mevr. Georgia PARPOSZ Europese burgerpanels 
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Mevr. Inês PASCOAL DA SILVA Europese burgerpanels 

Dhr. Tonino PICULA Europees Parlement 

Dhr. Nik PREBIL Nationale parlementen 

Dhr. Kornelios S. KORNELIOU Raad 

Dhr. Pavel SKULIL Europese burgerpanels 

Dhr. Mark SPEICH Comité van de Regio’s 

Mevr. Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 

Dhr. Kim VALENTIN Nationale parlementen 

Mevr. Ymare VAN DER SLUIS Europese burgerpanels 

Mevr. Viola VON CRAMON-TAUABADEL Europees Parlement 

Mevr. Sophie WILMES Raad 

Mevr. Janica YLIKARJULA Europees Economisch en Sociaal Comité 

 


