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Conferentie over de toekomst van Europa 

Verslag: Panel 2: Europese democratie/waarden en rechten, 

rechtsstaat, veiligheid 

Europees burgerpanel 2:Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

 

Sessie 1: van 24 tot en met 26 september 2021 in Straatsburg 

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa organiseerden het Europees 

Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie de Europese burgerpanels. 

Dit document1 is opgesteld door de adviesgroep, die bestaat uit Missions Publiques, Danish 

Board of Technology, Deliberativa, ifok en Kantar, dat verantwoordelijk is voor de methode 

en de uitrol van de panels. Sessie 1 van panel 2: Europese democratie/waarden en rechten, 

rechtsstaat, veiligheid, werd geleid door Deliberativa, ifok en Mission Publiques. 

 

Inhoud 

1. Methode 

2. Context van sessie 1 in het proces van de Europese burgerpanels 

3. Panel 2, sessie 1: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

bijdrage van deskundigen 

4. Belangrijkste resultaten van de sessie 

 

De eerste sessie van Europees burgerpanel 2 van de Conferentie over de toekomst van Europa 

vond plaats tussen 24 en 26 september 2021 in het Europees Parlement in Straatsburg. 

De panelleden werden verwelkomd door covoorzitter Gašper Dovžan, Sloveens 

staatssecretaris voor Europese Zaken ten behoeve van het Sloveense voorzitterschap van 

de Raad van de EU. Dit panel bespreekt het overkoepelende thema met als titel: Europese 

democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid. Het panel behandelt thema's die 

verband houden met democratie, zoals verkiezingen, participatie buiten verkiezingsperioden, 

 
1 Disclaimer: dit verslag valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelt niet de 

standpunten van de instellingen van de Unie. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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de gepercipieerde afstand tussen burgers en hun gekozen vertegenwoordigers, mediavrijheid 

en desinformatie. Het panel buigt zich ook over zaken die verband houden met grondrechten 

en waarden, de rechtsstaat en de bestrijding van alle vormen van discriminatie. Tegelijkertijd 

houdt het panel zich bezig met de interne veiligheid van de EU, zoals de bescherming van 

Europeanen tegen terroristische daden en andere misdrijven. 

1. Methode 

Tijdens sessie 1 is gesproken en samengewerkt in twee formats: 

● in subgroepen van twaalf tot veertien burgers In elke subgroep werden vier tot 

vijf talen gesproken en kon elke burger zich in zijn eigen taal uitdrukken. 

De werkzaamheden van de subgroep werden geleid door professionele gespreks-

leiders, die werden geselecteerd door het consortium van externe dienst-

verleners. 

● in plenaire vergadering, met alle deelnemers. De plenaire vergaderingen werden 

geleid door twee hoofdgespreksleiders. 

In dit panel werden een paar wijzigingen aangebracht in de agenda, om rekening te houden 

met de lessen die uit de eerste sessie van panel 1 zijn getrokken. Meer in het bijzonder is 

besloten om de plenaire vergadering op zaterdag in tweeën te splitsen en een plenaire 

vergadering op zaterdagmorgen en een op zaterdagmiddag te houden. Daardoor konden de 

panelleden ten volle gebruik te maken van de bijdragen van de deskundigen, en konden zij in 

de middag meer tijd besteden aan de thema's en de dynamiek van de prioritering. 

In bijlage I bij dit document staat een volledig overzicht van alle stadia en belangrijke 

momenten van sessie 1. 

 

2. Context van sessie 1 in het proces van de Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels vormen een onmisbaar onderdeel van de Conferentie over de 

toekomst van Europa. In vier Europese burgerpanels krijgen burgers de kans om samen na te 

denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

● De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 

27 lidstaten. 

● De panels zijn een afspiegeling van de diversiteit in de EU wat betreft geografische 

herkomst (nationaliteit en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische 

achtergrond en opleidingsniveau. 

● In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke 

lidstaat. 
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● Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale link gelegd 

tussen deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, 

cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie 

Panel 2: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

Panel 3: Klimaatverandering, milieu/gezondheid 

Panel 4: EU in de wereld/migratie 

Van elk Europees burgerpanel nemen er 20 vertegenwoordigers deel aan de plenaire 

conferentie, waar zij het resultaat van hun besprekingen presenteren en over hun 

aanbevelingen debatteren met andere deelnemers. Ten minste een derde van deze 

vertegenwoordigers is jonger dan 25 jaar. De panels houden rekening met de bijdragen die in 

het kader van de conferentie via het meertalige digitale platform zijn verzameld. Als inbreng 

voor de plenaire vergadering van de conferentie stellen zij een reeks aanbevelingen aan de 

Unie op, die verder moeten worden uitgewerkt. 

 

3. Panel 2: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid, sessie 1: 

bijdrage van deskundigen 

Ter ondersteuning van de besprekingen en de samenwerking heeft het gemeenschappelijk 

secretariaat van de Conferentie namens de covoorzitters van de Conferentie zes erkende 

deskundigen uitgenodigd voor de eerste zitting van dit panel. De deskundigen gaven een 

overzicht van de meest relevante aspecten van het overkoepelende onderwerp, alsook van 

de belangrijkste huidige en toekomstige uitdagingen voor de EU met betrekking tot de 

twee "thematische blokken" van het panel: Europese democratie/waarden en rechten, 

rechtsstaat, veiligheid De panelleden ontvingen ook de relevante informatie en de mindmaps 

uit het eerste tussentijdse verslag van het meertalige digitale platform.  

 

Deskundigen voor thema 1 Europese democratie 

● Miguel Poiares Maduro, professor en voormalig directeur van de School of 

Transnational Governance van het European University Institute. Voormalig 

vice-premier en Minister voor regionale ontwikkeling van Portugal 

● Jim Cloos, secretariaat-generaal van de TEPSA (Trans European Policy Studies 

Association), senior associated fellow van Egmont (Koninklijk Instituut voor 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.nl(1).pdf
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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Internationale Betrekkingen) en voormalig adjunct-directeur-generaal Algemeen en 

Institutioneel Beleid bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie 

● Alicja Gescinska, Pools-Belgische filosofe, auteur en dichtster, directeur van het 

Philosophy by Research Programme van de University of Buckingham. 

Deskundigen voor themablok 2: waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

● Johanna Kantola, professor genderstudies aan de faculteit Sociale Wetenschappen 

van de Universiteit van Tampere (Finland) 

● Jan Wouters, Jean Monnet-leerstoelhouder ad personam en titularis van de leerstoel 

internationaal recht en internationale organisaties aan de Katholieke Universiteit 

Leuven 

● Daniela Pisoiu, senior onderzoeker aan het Oostenrijkse Instituut voor Internationale 

Aangelegenheden. Tot haar onderzoeksgebieden behoren terrorisme, radicalisering, 

extremisme, buitenlands en veiligheidsbeleid. 

 

De video-opnames van de plenaire vergaderingen zijn te vinden op: 
 

● Plenaire vergadering van 24 september 2021 met een welkomstgroet van covoorzitter 
Gašper Dovžan, Sloveens staatssecretaris voor Europese Zaken 

● Plenaire vergadering van 25 september 2021 met bijdragen van deskundigen over 
democratie in de EU 

● Plenaire vergadering van 25 september 2021 met bijdragen van deskundigen over 
waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid 

● Plenaire vergadering van 26 september 2021 met de eerste bekendmaking van de 
werkgebieden 

● Plenaire vergadering van 26 september 2021 met de definitieve goedkeuring van de 
werkgebieden en de selectie van de 20 vertegenwoordigers 

 
 

4. Belangrijkste resultaten van de sessie 

Aan het eind van sessie 1 hebben de burgers van dit panel vijf werkgebieden vastgesteld op 

basis van de thema's die zij met betrekking tot het overkoepelend thema "Europese 

democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid" hebben geagendeerd, besproken en 

geprioriteerd. De vijf werkgebieden staan in de tabel hieronder, samen met de respectieve 

themaclusters. 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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Bij de voorbereiding van de tweede zitting van het panel zullen de burgers zich uitspreken over de 

vraag van de plenaire vergadering of "niet-discriminatie" en "gendergelijkheid" als 

twee onderscheiden onderwerpen moeten blijven bestaan. 
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Bijlagen 

 

BIJLAGE I 

Overzicht van sessie 1 

Sessie 1: logische stappen 

Sessie 1 van de vier Europese burgerpanels is opgebouwd uit de volgende fasen: 

· Stap 1: Delen wat de Europese Unie betekent voor burgers, en visies voor de toekomst 

van de EU ontwikkelen 

De burgers hebben de besprekingen aangevat met een discussie over wat de Europese Unie 

op dit moment voor hen betekent in hun dagelijks leven, en over hoe zij tegenover de EU 

staan. Daarna werden persoonlijke visies op de toekomst van de EU ontwikkeld. 

· Stap 2: Thema's in verband met het overkoepelende thema van het panel aan de orde 

stellen en prioriteren 

Op basis van hun eigen ervaringen en kennis en de bijdrage van deskundigen hebben burgers 

thema’s in verband met het overkoepelende thema van het panel vastgesteld en 

geprioriteerd. 

In panel 2 werden een paar wijzigingen aangebracht in de agenda, om rekening te houden 

met de lessen die uit de eerste sessie van panel 1 zijn getrokken. Meer in het bijzonder is 

besloten om de plenaire vergadering op zaterdag in tweeën te splitsen en een plenaire 

vergadering op zaterdagmorgen en een op zaterdagmiddag te houden. Daardoor konden de 

panelleden ten volle gebruik te maken van de bijdragen van de deskundigen, en konden zij in 

de middag meer tijd besteden aan de thema's en de dynamiek van de prioritering.  
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Vrijdag 24/9/2021 

Plenaire vergadering 

Doel: de burgers verwelkomen; uitleggen wat het doel van de conferentie is, en de drie P's 

daarvan toelichten (platform, panel, plenaire); agenda van het weekend presenteren.  

Speech van covoorzitter Gašper Dovžan 

Werkzaamheden van de subgroep 

Doel: burgers leren elkaar kennen en vertellen elkaar wat de EU momenteel voor hen betekent 

en hoe zij in hun dagelijks leven tegenover de EU staan. 

 

 

Zaterdag 25/9/2021 

Werkzaamheden van subgroep 1 

Doel: burgers blikken vooruit en ontwikkelen visies voor de toekomst van de EU. 

Plenaire vergadering 1 

Doel: de deskundigen deelden hun mening over themablok 1: Europese democratie. 

De belangrijkste bijdragen van het meertalige digitale platform werden toegelicht en de 

deskundigen hebben opmerkingen gemaakt over de relevante mindmaps in het eerste 

tussentijdse verslag van het meertalige digitale platform. 

Plenaire vergadering 2 

Doel: de deskundigen deelden hun mening over themablok 2: waarden en rechten, rechtsstaat, 

veiligheid. De belangrijkste bijdragen van het meertalige digitale platform werden toegelicht 

en de deskundigen hebben opmerkingen gemaakt over de relevante mindmaps in het 

eerste tussentijdse verslag van het meertalige digitale platform. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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Werkzaamheden van subgroep 2 

Doel: burgers stelden thema's aan de orde die spontaan bij hen opkwamen wanneer zij 

nadachten over het bredere themablok dat in hun subgroep wordt behandeld. Elke subgroep 

heeft vijf thema’s geprioriteerd en de uitdagingen en vragen besproken die uit deze vijf thema's 

kunnen voortvloeien bij de nadere uitwerking ervan tijdens sessie 2. 

 

Zondag 3/10/2021 

Plenaire vergadering 1 

Doel: het team van gespreksleiders lichtte toe hoe de themaclusters werkgebieden worden, en 

presenteerde de vijf voorgestelde werkgebieden. 

Werkzaamheden van de subgroep 

Doel: het team van gespreksleiders verzamelde feedback van burgers over de werkgebieden. 

De burgers namen de verantwoordelijkheid voor de werkgebieden op zich en formuleerden 

wijzigingsvoorstellen. 

Plenaire vergadering 2 

Doel 1: het team van gespreksleiders deelde de voorstellen tot wijziging van de werkgebieden; 

de burgers keurden de wijzigingen en de vijf werkgebieden collectief goed; het team van 

gespreksleiders lichtte de volgende stappen toe. 

Doel 2: uit de groep van vrijwilligers werden de vertegenwoordigers van het panel geloot om 

het panel in de plenaire vergadering van de conferentie te vertegenwoordigen. Er waren 

100 kandidaten, waaruit 20 vertegenwoordigers zijn gekozen. 
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Bijlage II 

Hoe worden de werkgebieden bepaald? 

Uit de verschillende door de panelleden aan de orde gestelde thema's worden werkgebieden 

gedistilleerd om de werkzaamheden te stroomlijnen en te verdelen over de subgroepen van 

de panels in de panelsessies die daarop volgen. Het proces, dat steeds wordt herhaald, begint 

bij het vaststellen van verschillende thema's en eindigt bij de goedkeuring van de definitieve 

werkgebieden. Het werd in zes stappen in goede banen geleid door het redactieteam, en de 

definitieve werkgebieden werden door de burgers goedgekeurd. Het redactieteam bestaat 

uit leden van het consortium van externe dienstverleners waarmee de Commissie een 

overeenkomst heeft gesloten voor de organisatie van de panels. Het gemeenschappelijk 

secretariaat van de conferentie hield toezicht op de opzet en de organisatie van het proces. 

 

1. Tijdens de bespreking van thema's in de subgroepen brachten de panelleden thema's 

aan, die door de gespreksleiders werden genoteerd. Elke burger kon voor hem/haar 

belangrijke thema's (binnen het algemene themablok van het panel) aan de orde 

stellen. Alle thema's werden automatisch naar het Engels vertaald en de 

gespreksleiders controleerden of de vertaling recht deed aan de betekenis van het 

door de burger aangekaarte thema. 

2. Na het bundelen van de thema's werden die in de volgende sessies van de subgroep 

geprioriteerd. Elke burger beschikte over maximaal 15 punten die hij naar eigen 

voorkeur kon verdelen. Het meest geprefereerde thema kreeg vijf punten, het 

op één na meest geprefereerde thema vier punten, enzovoort. Hiervoor gebruikten 

de burgers prioriteitenfiches (als anonieme stembiljetten). 

3. De gespreksleider telde de scores van alle thema's samen en rangschikte die samen 

met de burgers. De definitieve rangschikking verscheen op het scherm en werd aan 

het redactieteam gezonden. 
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4. De vijf hoogst gerangschikte thema's per subgroep (of meer in het geval van 

ex aequo's op de vijfde plaats) werden vervolgens gebruikt voor het clusterproces. 

Over alle subgroepen heen keek het redactieteam na of er gelijkaardige of verwante 

thema's waren. Gelijkaardige of verwante thema's kwamen in één cluster terecht en 

kregen een specifieke kleur of en/of voorlopige naam. 

5. De volgende stap bestond erin al deze clusters in verschillende maar samenhangende 

(maximaal vijf) werkgebieden onder te brengen. De benaming/titel van het 

werkgebied is gebaseerd op de naam van de belangrijkste clusters en thema's die aan 

het werkgebied zijn toegewezen. Doel hiervan bestond erin termen te gebruiken die 

de burgers al naar voren hadden gebracht en derhalve titels voor te stellen die voor 

de panelleden minder technisch maar wel zinvoller waren. 

6. Vervolgens werden de werkgebieden als voorstel van het redactieteam aan de 

plenaire vergadering en de subgroepen voorgelegd. De burgers konden nagaan of hun 

in de subgroep behandelde thema’s voldoende in overweging waren genomen en 

konden verzoeken om de benaming, de cluster en mogelijke aanvullingen te wijzigen. 

Na goedkeuring in de subgroepen werden de wijzigingen in de voorgestelde 

werkgebieden opgenomen. Als laatste stap werd de verdeling over de werkgebieden 

opnieuw aan de plenaire vergadering voorgelegd en bij acclamatie goedgekeurd. Tot 

de definitieve goedkeuring konden burgers in de plenaire vergadering nog kleine 

aanpassingen doorvoeren (die ook in plenaire vergadering moesten worden 

goedgekeurd). 
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Bijlage III 

Gedetailleerde lijst van werkgebieden, subthema's en bijdragen, op 

basis van de door de burgers in subgroepen opgestelde 

rangschikking 

Werkgebied 1: het garanderen van rechten en non-discriminatie 

 

- Gelijkheid. Zonder gelijkheid is er geen democratie of vooruitgang (zaal 15, 1e plaats) 

- Gelijkheid. Wil de EU een wereldleider worden, dan moet zij ervoor zorgen dat alle 

burgers gelijke rechten en verantwoordelijkheden hebben (zaal 15, 4e plaats) 

- Gendergelijkheid, LGBT-rechten, racisme, discriminatie (zaal 9, 1e plaats) 

- Bescherming van LGBTI-rechten en erkenning van het huwelijk tussen personen van 

hetzelfde geslacht (zaal 8, 5e plaats) 

- Diversiteit in de Europese instellingen (geslacht, functionele diversiteit, inclusie van 

gehandicapten, leeftijd, enz.). De genderkloof in de participatie en het politieke leven 

(zaal 3, 4e plaats) 

- De oprichting van een onafhankelijk EU-departement om de bestrijding van 

discriminatie te bevorderen, gendergelijkheid te promoten en racisme te bestrijden 

(zaal 4, 5e plaats) 

- Jongerenwerkloosheid, zelfs onder jongeren met een diploma hoger onderwijs, is zeer 

hoog, bijvoorbeeld in Italië. Deze problemen kunnen niet zo maar op nationaal niveau 

worden opgelost. Vaak trekken jongeren naar het buitenland op zoek naar werk, maar 

worden zij daar als buitenlandse werknemer geconfronteerd met een door 

ongelijkheid ingegeven attitude (zaal 8, 1e plaats) 

- Hoe kan de EU voor gelijk recht op werk in alle lidstaten zorgen? (zaal 12, 4e plaats) 

- Bescherming van kwetsbare of kansarme groepen 

Gendergelijkheid 

- Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Hoe pakken we dit aan? (zaal 15, 3e plaats) 

- Gendergelijkheid - Mogelijk verlies van kennis bij het vrouwelijke deel van de 

bevolking op veel gebieden, op nationaal niveau en in de EU. Evenwicht tussen werk 

en privé en aan het beroepsleven inherente verplichtingen voor ouders (zaal 8, 

2e plaats) 

- Gendergelijkheid verwezenlijken in alle EU-landen en de participatie van vrouwen en 

niet-binaire mensen in het EU-beleid aanmoedigen (zaal 13, 1e plaats) 

 

Bescherming van de mensenrechten en de rechten van de natuur en de dieren 

- Klimaatbescherming en democratie in de EU (zaal 1, 3e plaats) 

- Het vermogen van de Unie om mensen te beschermen wier rechten in de lidstaten 

geschonden worden (vooral kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen) (zaal 13, 

4e plaats) 
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- Hoe kan de EU vrijheid, gelijkheid en mensenrechten in alle lidstaten garanderen? 

(zaal 12, 2e plaats) 

- Welke rol speelt de Europese Unie in de bescherming tegen geweld, bedreigingen en 

schendingen van de rechten van minderheden en burgers? Hoe kan het mandaat van 

het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten worden versterkt met 

instrumenten ter bescherming van kwetsbare personen en minderheden die het 

slachtoffer zijn van onrechtvaardigheden of rechtenschendingen in de lidstaten 

(zaal 10, 3e plaats) 

- Dierenrechten (zaal 9, 5e plaats) 

Recht op privacy 

- Gegevensbescherming en bescherming van de privacy (zaal 9, 5e plaats).Hoe moeten 

onze persoonlijke gegevens in Europa worden beschermd (tegen de inbreuken van 

Facebook en ander sociale netwerken bijvoorbeeld)? 

-  (zaal 10, 5e plaats) 

- Cyberbeveiligingsbeleid en gegevensbeveiliging (zaal 9, 2e plaats) 

- Een evenwicht vinden tussen privacy en het gebruik van persoonlijke gegevens voor 

justitie (zaal 14, 3e plaats) 

NB: Bij de voorbereiding van de tweede zitting van het panel zal de vraag van de plenaire 

vergadering worden besproken, namelijk of "niet-discriminatie" en "gendergelijkheid" als 

twee onderscheiden subtitels moeten blijven bestaan. 
 

 

Werkgebied 2: Bescherming van de democratie en de rechtsstaat 

Bescherming van de rechtsstaat 

- Ervoor zorgen dat de lidstaten de democratische rechtsorde naleven (zaal 14, 

2e plaats) 

- De EU moet de rechtsstaat, de mediavrijheid en de individuele rechten in alle lidstaten 

beschermen (zaal 12, 3e plaats) 

- Burgers moeten voordeel trekken uit een eengemaakte Europese jurisdictie en 

rechterlijke instanties (zaal 12, 4e plaats) 

- In elke lidstaat een stabiele democratie tot stand brengen. (Als gevolg daarvan:) 

De dialoog tussen de staten mogelijk maken (zaal 6, 4e plaats) 

- Hoe kan de onafhankelijkheid van gerecht in de Europese lidstaten worden 

gewaarborgd? (zaal 10, 4e plaats) 

- Een zelfde jurisprudentie voor elke lidstaat ontwikkelen, op basis van 

gemeenschappelijke belangen (zaal 11, 5e plaats) 

- Maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties ondersteunen (een 

meer eenvormig stelsel, gelijksoortige wetgeving in verschillende landen) 

Bescherming van burgers. Verhinderen dat regeringen hun eigen burgers 

onderdrukken (zaal 3, 3e plaats) 
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De democratie beschermen en versterken 

- Economische en financiële zekerheid in de EU: een minimuminkomen dat het welzijn 

moet garanderen, zodat de EU al haar burgers het minimale kan garanderen om een 

goed en waardig leven te leiden (onderwijs, gezondheid, mentale gezondheid, enz.) 

(zaal 11, 1e plaats) 

- Burgerrechten: bestrijden van corruptie, witwassen en drugshandel, kinder-

pornografie en mensenhandel (zaal 11, 2e plaats) 

- COVID-19: in welke mate maken maatregelen ter bescherming van de gezondheid 

inbreuk op vrijheden, zoals het recht om te werken, zich vrij te verplaatsen, enz. 

(zaal 11, 4e plaats) 

- Lobbying reguleren (zaal 5, 3e plaats) 

- Corruptie aanpakken (zaal 5, 4e plaats) 

- Strengere sancties tegen lidstaten om een democratischer EU tot stand te brengen 

(zaal 4, 2e plaats) 

Veiligheid 

- De veiligheid van alle Europese burgers waarborgen, met name wat defensie en 

economie betreft (zaal 14, 4e plaats) 

- EU-criteria die rekening houden met de diversiteit van het land van herkomst en de 

uiteenlopende risico’s die dat kan impliceren, zodat we een instrument ontwikkelen 

waarmee immigranten op een gecontroleerde en veilige manier kunnen worden 

opgevangen (zaal 11, 5e plaats) 

- Conflict tussen veiligheid en rechten, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Met de 

focus op veiligheid (zaal 9, 4e plaats) 

- ZORGPUNTEN. Terrorisme, toegang tot informatie door personen die geen 

onderdanen van een lidstaat zijn (1 gesplitst, 3e plaats) 

- Cyberpesten 

- De meest kwetsbare groepen (vrouwen en kinderen) bescherming garanderen tegen 

huiselijk geweld en seksueel misbruik 

 

Media en desinformatie 

- Opleidingsprogramma’s ondersteunen, om nepnieuws te detecteren en de 

verspreiding ervan te voorkomen; een kritische en constructieve relatie met sociale 

media stimuleren (zaal 7, 5e plaats) 

- Het fenomeen vals nieuws en misinformatie bestrijden (zaal 15, 5e plaats) 

- Democratie en desinformatie (zaal 1, 4e plaats) 

- De media als vierde macht (invloed van de media op de politiek) (zaal 13, 5e plaats) 

- Een mediaplatform op EU-niveau oprichten (op basis van kunstmatige intelligentie) 

om onjuiste informatie te bestrijden, dat de waarheidsgetrouwheid van de informatie 

zou controleren - regulering van sociale netwerken met betrekking tot desinformatie 

(zaal 8, 3e plaats) 

- Professionele Europese media (zaal 2, 1e plaats) 
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Werkgebied 3: De EU hervormen 

Institutionele hervormingen 
- Het protocol voor toetreding tot de EU herzien (zaal 13, 2e plaats) 
- Het belang van het Europees Parlement en de Europese verkiezingen vergroten 

(zaal 2, 1e plaats) 
- Het Parlement door middel van initiatiefrecht versterken en bevoegdheden van 

de Commissie en de Raad overnemen (zaal 1, 1e plaats) 
- De Europese Commissie herstructureren (rechtstreekse verkiezingen in de landen, 

bevoegdheidsverdeling, enz.) (zaal 1, 5e plaats) 
- Meer bevoegdheden voor het Europees Parlement (en derhalve voor de burgers) 

(zaal 7, 4e plaats) 

Besluitvorming 
- Stemprocedure in de Europese Unie wijzigen van een stemming met eenparigheid van 

stemmen naar stemming bij meerderheid (zaal 14, 1e plaats) 
- Unanimiteitsvereiste schrappen. Als we dit niet doen, kunnen we geen andere 

kwesties oplossen (domino-effect) (zaal 10, 1e plaats) 
- Het probleem van besluiten bij unanimiteit versus meerderheidsbesluitvorming nader 

toelichten (zaal 1, 2e plaats) 
- Hervorming van de EU-instellingen door middel van meerderheidsbesluitvorming 

(zaal 4, 5e plaats) 
- Transparantie van het politieke besluitvormingsproces (zaal 6, 3e plaats) 
- Het besluitvormingsproces versnellen (zaal 5, 2e plaats) 
- Hervorming van besluitvormingsprocessen en modernisering van instellingen: 

democratische processen in alle EU-instellingen, hervorming van de Europese 
verkiezingen en de behoefte aan hervorming van de instellingen (eventueel door het 
Parlement kandidaten te laten nomineren) (zaal 5, 1e plaats) 

- Hervormingen binnen het besluitvormingsproces zelf: flexibiliteit in het unanimiteits-
beginsel (zaal 6, 5e plaats) 

Nauwere integratie 
- Gemeenschappelijk belastingstelsel in de hele EU, met gemeenschappelijke 

economische doelstellingen (zaal 4, 4e plaats) 
- Een Europese grondwet (processen en waarden) ontwikkelen (zaal 6, 5e plaats) 
- Hervorming van de Grondwet van de EU, waarin de waarden en de werking van de EU 

duidelijk moeten worden beschreven. Criteria en mechanismen vaststellen voor 
gemeenschappelijke waarden die op EU-niveau kunnen worden getoetst en die 
garanderen dat de waarden op nationaal niveau worden nageleefd - bijvoorbeeld het 
schrappen van het unanimiteitsbeginsel (zaal 8, 4e plaats) 

Werkgebied 4: Bouwen aan een Europese identiteit 

Onderwijs over democratie 
- Onderwijs over democratie (van kindsbeen af) (zaal 2, 2e plaats) 
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- Een mechanisme instellen waarmee alle burgers in realtime objectieve en onpartijdige 

(niet-gepolitiseerde) gegevens over relevante veiligheids- en misdaadkwesties delen 

(zaal 11, 2e plaats) 

- EU moet het recht op een leven lang leren waarborgen, met het accent op democratie 

en waarden, en wel op een Europees niveau via Erasmus (zaal 12, 1e plaats) 

- Onderwijs voor democratie. In het kader van burgerschap onderwijs voor 

democratische participatie verstrekken, de digitale kloof vermijden met eenvoudige 

lessen over democratie. Gelijke kansen in het onderwijs bevorderen een gezondere 

democratie (zaal 3, 2e plaats) 

- Meer onderwijs over de EU ( moet een verplicht vak worden in de basisscholen en 

middelbare scholen in alle lidstaten, in het kader van het opleidingsonderdeel 

burgerschap) (zaal 7, 2e plaats) 

Europese waarden en identiteit 

- Welke waarden hebben de Europeanen heden ten dage met elkaar gemeen? Wat 

moet er in 2050 gebeuren? Is het haalbaar een Europees Comité of een andere 

structuur op te richten om na te denken over de basiswaarden waarachter alle 

inwoners van Europa zich kunnen scharen? (zaal 10, 2e plaats) 

- Laat het waardensysteem van de Europese Unie het beleid aansturen (als 

aanbeveling) (zaal 14, 5e plaats) 

- Europese gedeelde waarden definiëren, onafhankelijk van religies (zaal 9, 3e plaats) 

- Gemeenschappelijke maatregelen (vakantieperiodes, bij voorbeeld) die de 

gemeenschappelijke identiteit van de Europese Unie zullen versterken (zaal 2, 

5e plaats) 

Voorlichting over de EU 

- De activiteiten van de Europese Unie (regelgeving, subsidies, enz.) zichtbaar maken in 

het dagelijks leven van de burgers (zaal 13, 3e plaats) 

- De waarden van de EU presenteren, toelichten en uitdragen. Geef informatie over wat 

de EU doet! (zaal 6, 1e plaats) 

- Communiceren via de media over Europese kwesties die het best aansluiten bij 

jongeren en burgers in het algemeen (beter gebruikmaken van sociale media) (zaal 7, 

3e plaats) 

- De besluitvormingsprocedures van de EU moeten in alle scholen en in de hele EU 

worden onderwezen op basis van een gemeenschappelijk begrippenapparaat, en alle 

beschikbare media moeten daarvoor worden ingezet (zaal 4, 1e plaats) 

- Een daadwerkelijk onafhankelijk mediaorgaan oprichten om verslag uit te brengen 

over EU- en andere aangelegenheden (zaal 4, 3e plaats) 

- Een en ander voor mensen die in Europa wonen maar niet in de EU zijn geboren of 

niet aan het leven in de EU deelnemen, om meer voorlichting en een betere 

organisatie te bewerkstelligen en een informatiekloof tussen verschillende 

personen/groepen te voorkomen. Europa aantrekkelijker maken voor mensen met 

weinig kennis/geringe participatie/beperkte Europese identiteit, zodat ze meer 

betrokken raken. Getto’s/marginalisering vermijden (1e plaats - gesplitst, zaal 3) 
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Werkgebied 5: De burgerparticipatie versterken 

 

- Meer rechtstreekse democratie (meer stemmingen over concrete thema's) (zaal 6, 2e plaats) 

- Invloed van de burgers op besluitvorming (het vermogen om besluiten in de Europese Unie te 

wijzigen) (zaal 2, 3e plaats) 

- Transparantie in besluitvormingsprocessen en toegang tot EU-instellingen. De mogelijkheid 

hebben om rechtstreeks met de Europese Unie in contact te treden en meer transparantie in 

het besluitvormingsproces; een informatiekanaal over de EU (1e plaats - gesplitst, zaal 3) 

- Burgerparticipatie. De mate waarin burgers participeren in het besluitvormingsproces in het 

Europees Parlement moet worden vergoot (zaal 15, 2e plaats) 

- Een groep burgers als permanente vertegenwoordiging in het Europees Parlement  (zaal 7, 

1e plaats) 

- De instellingen dichter bij de burger brengen en burgers betrekken bij de besluitvorming: 

nieuwe instrumenten, referendum, burgerfora, zorgen voor Europese representativiteit 

(zaal 5, 5e plaats) 

- Politici moeten dichter bij de burger staan en burgers moeten centraal staan in het politieke 

leven (zaal 3, 5e plaats) 
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Bijlage IV 

Volledige lijst van de bijdragen van de subgroepen in de oorspronkelijke taal van de nota 

NB: Nota's van de gespreksleiders met een beschrijving van de thema's Elke gespreksleiders heeft aantekeningen in zijn/haar eigen taal 
gemaakt. 

Themablok 1: Democratie 

Oorspronkelijke taal 

Groep 1 
(Duits) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Groep 2 
(Lets) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Groep 3 
(Spaans) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las ciudadanas. 
Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que haya más información y más 
ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión Europea se haga más atractiva para las personas que 
viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la 
información por parte de personas no miembros o potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia europea con 
mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes países). Evitar que los 
gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la participación y en la 
vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una reacción a la 

intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que votamos 

normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera opción?" 

Groep 4 
(Engels) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

Groep 5 
(Tsjechisch) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a potřeba jejich 
reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 
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2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování 
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Groep 6 
(Duits) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren Entscheidungen 

aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von Nationalstaaten getroffen werden 
können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem Aspekt, Wissen über 

diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche Gleichstellung/ 

Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Groep 7 
(Italiaans) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
 



 

 

Panel 2 - sessie 1 - 22 

Europees burgerpanel 2: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Groep 15 
(Roemeens) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație accesului la servicii 

de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără o forță armată 

comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Themablok 2: Waarden en rechten, Rechtsstaat Veiligheid 

Oorspronkelijke taal 

Groep 8 
(Slowaaks) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché riešiť na národnej 
úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného života a pracovných 
povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť pravdivosť informácií - 
regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť kritéria a mechanizmus 
pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať jednotné zásady 

transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných prostriedkov). Viď francúzsky zákon 
SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Groep 9 
(Portugees) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Groep 10 
(Italiaans) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per riflettere sui valori 

di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? Come rafforzare il 

mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone vulnerabili o appartenenti a minoranze 
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vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 
4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di democrazia autentica in 

Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Groep 11 
(Spaans) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la ciudadanía unos 
mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de personas. 
3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas relevantes de 

seguridad y crimen. 
4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse libremente, etc? 
5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos puede implicar, de 

manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Groep 12 
(Engels) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus 
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between using cash and home banking etc 
7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe 
 
 



 

 

Panel 2 - sessie 1 - 25 

Europees burgerpanel 2: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Groep 13 
(Pools) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Groep 14 
(Engels) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 

 


