
Summary report 05.04.2022 

 

1 
 

 

Samenvattend verslag van de negende vergadering van de raad van bestuur  

van de Conferentie over de toekomst van Europa 

Dinsdag 5 april 2022 

11.00-12.30 uur, zetel van het Europees Parlement (zaal R3.1, hybride vergadering) 

Deelnemers: zie deelnemerslijst in de bijlage 

Samenvatting en conclusies 
 
De raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft op 5 april 2022 
zijn negende vergadering gehouden (hybride vergadering). De vergadering werd gezamenlijk 
voorgezeten door EP-lid Guy VERHOFSTADT, de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken 
Clément BEAUNE en de commissaris voor Democratie en Demografie en tevens vice-
voorzitter van de Commissie Dubravka ŠUICA. 
 
De raad van bestuur keurde de agenda van de plenaire vergadering van de Conferentie op 
8 en 9 april goed.  
 
De raad van bestuur keurde ook het herziene vergaderrooster van de Conferentie goed, met 
een extra plenaire vergadering van de Conferentie op 29 en 30 april. Voorts werd bevestigd 
dat er in het najaar van 2022 een "feedbackevenement" voor burgers zal plaatsvinden, 
waarbij ook het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie 
betrokken zullen zijn.   
 
Tot slot hebben de covoorzitters de raad van bestuur duidelijkheid verschaft over het verdere 
verloop van de Conferentie, zowel vóór 9 mei (over de omzetting van de aanbevelingen van 
burgerpanels in voorstellen van de plenaire vergadering, met name wat betreft de rol van 
werkgroepen en de wijze waarop de consensus in de plenaire vergadering zou worden 
beoordeeld) als na 9 mei (over de follow-up van het eindresultaat van de Conferentie door 
de EU-instellingen, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de 
Verdragen). 
 

1. Goedkeuring van de agenda voor de plenaire vergadering op 8 en 9 april 2022 

Dubravka Šuica (voorzitter) zat dit agendapunt voor. Ze benadrukte dat de besluitvormers 
blijk moeten geven van hun betrokkenheid door aanwezig te zijn in de vergaderzaal. Op 
verzoek van een van de voorzitters van de werkgroepen werd verduidelijkt dat er bij hoge 
uitzondering meer werkgroepen zouden kunnen vergaderen indien de voorzitter en de 
woordvoerder daartoe besluiten.  
 
Er werd aangekondigd dat de volgorde van de debatten tijdens de plenaire vergadering 
onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur zal worden rondgestuurd. 
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Conclusie 

De raad van bestuur keurde de agenda van de plenaire vergadering van de Conferentie op 
8 en 9 april goed. 

 
2. Goedkeuring van het herziene vergaderrooster van de Conferentie 

Guy Verhofstadt (voorzitter) zat dit agendapunt voor en deelde mee dat een extra plenaire 
vergadering van de Conferentie op 29 en 30 april aan de planning is toegevoegd. Deze 
plenaire vergadering moet de componenten toelaten de ontwerpvoorstellen te beoordelen, 
en de plenaire vergaderingen toelaten om de consensus over de voorstellen te beoordelen.  

De voorzitter vestigde ook de aandacht op het afsluitende politieke evenement op 9 mei, 
waar de drie voorzitters het eindverslag van de Conferentie zullen ontvangen uit handen 
van de covoorzitters. De heer Verhofstadt verwacht dat de drie voorzitters een gezamenlijke 
verklaring formuleren. 

De voorzitter verduidelijkte dat er nog geen exacte datum is vastgelegd voor het feedback-
evenement, waarop de drie instellingen de burgers feedback zullen geven over de 
follow-up, maar dat het voorzien is voor het najaar van 2022.  

Dubravka Šuica (voorzitter) zei dat dit feedbackevenement vanaf het begin was gepland en 
benadrukte het belang en het doel ervan, namelijk het informeren van de burgers over de 
follow-up van de Conferentie en over de toezeggingen van de instellingen in dit verband. 
Voorts wees ze op het belang van de plenaire vergadering van de Conferentie op 29 en 
30 april om tot een consensus over de voorstellen te komen. 

In de daarop volgende gedachtewisseling met de leden en waarnemers van de raad van 
bestuur:  

• merkten verscheidene leden enigszins verbaasd op dat er sinds december 2021 geen 
raad van bestuur meer heeft plaatsgevonden; 

• werden het eventuele programma en verdere details voor het slotevenement op 
9 mei besproken; 

• werd erop gewezen dat de plenaire vergaderingen van de Conferentie aantrekkelijk 
moeten zijn om alle leden aan te moedigen om deel te nemen. Daartoe moet het 
ook duidelijk zijn dat hun bijdragen een meerwaarde hebben. 

• werd erop gewezen dat het nodig is een nieuwe vergadering van de raad van 
bestuur te organiseren tussen de laatste plenaire vergadering van de Conferentie en 
het slotevenement; 

• werd aangegeven dat het belangrijk is dat de drie instellingen de burgers op het 
einde van het jaar feedback geven; 

• werd op verzoek van een lid van de raad van bestuur besloten het feedback-
evenement verder te verduidelijken, in die zin dat het gaat om feedback van de drie 
instellingen aan de burgers over het resultaat van de Conferentie. 

 

 

De voorzitter bevestigde ook dat er twee extra vergaderingen van de raad van bestuur 
zullen plaatsvinden, een vóór de laatste plenaire vergadering van de Conferentie en een 
vóór het slotevenement op 9 mei.  
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Clément Beaune (voorzitter) herhaalde dat de details van het evenement op 9 mei 
momenteel worden besproken door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 
Raad en dat de raad van bestuur later over deze details zal worden geïnformeerd. De rol en 
de bijdrage van de drie voorzitters bij deze gelegenheid moet nog worden bepaald. Hij 
stemde ermee in om hierop nog vóór het slotevenement terug te komen in de raad van 
bestuur en bevestigde zijn steun voor een feedbackevenement van de instellingen in het 
najaar. 

Conclusie  

De raad van bestuur keurde ook het herziene vergaderrooster van de Conferentie goed, 
met een extra plenaire vergadering op 29 en 30 april. Voorts werd bevestigd dat er in het 
najaar van 2022 een "feedbackevenement" voor burgers zal plaatsvinden, waarbij ook het 
Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie betrokken zullen zijn.   

 

3. Van aanbevelingen van de burger naar voorstellen voor de plenaire vergadering: 
stand van zaken 

Clément Beaune (voorzitter) zat dit agendapunt voor. In het licht van de belangrijkste 
methodologische beginselen waarover de covoorzitters van de Conferentie overeen-
stemming hebben bereikt en de daarmee verband houdende besprekingen in de Raad, 
herinnerde hij eraan dat de aanbevelingen van de burgerpanels de basis vormen voor de 
definitieve voorstellen van de plenaire vergadering en dat de werkgroepen een uniforme 
methode moeten toepassen bij hun werkzaamheden. Vervolgens benadrukte hij dat alle 
componenten van de plenaire vergadering tijdens de zitting op 29 en 30 april vrij zullen 
kunnen beslissen hoe ze hun standpunt over de voorstellen bepalen. Van zijn kant zou de 
Raad geen prioriteit geven aan bepaalde voorstellen, noch een standpunt innemen over de 
inhoud van de voorstellen, maar zich eerder concentreren op de hoofdthema's en de 
haalbaarheid van de voorstellen. Burgers kunnen daarentegen wel een prioriteit/ 
rangschikking maken en kunnen aangeven of ze het al dan niet eens zijn met de voorstellen.  

Voorts benadrukte de voorzitter dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt 
tussen de fase vóór 9 mei en de fase na 9 mei. Pas na 9 mei kunnen de EU-instellingen de 
voorstellen effectief bespreken en opvolgen, overeenkomstig de Verdragen en hun eigen 
interne procedures. Tot slot onderstreepte hij dat een regelmatige follow-up van de 
Conferentie nodig is om de burgers te informeren over wat er met hun aanbevelingen is 
aangevangen.  

In de daaropvolgende besprekingen:  

• werden twijfels geuit over de rol van werkgroepen met betrekking tot de 
omzetting van aanbevelingen van burgers in ontwerpvoorstellen van de plenaire 
vergadering, met name over het feit dat hun speelruimte te beperkt zou zijn; 

• werd verduidelijking gevraagd in verband met het bereiken van een consensus 
over de voorstellen, met name over de vraag hoe de componenten hun steun 
voor of bezwaar tegen een concreet voorstel te kennen kunnen geven. 
Sommigen pleitten er ook voor om in de formele consensus meer dan de vier in 
het reglement van orde van de Conferentie genoemde componenten op te 
nemen; 
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• werd bezorgdheid geuit over de vraag of het wel aan de raad van bestuur is om 
een besluit te nemen over de inhoud van voorstellen, in zoverre dat de plenaire 
vergadering meer openbaarheid en transparantie biedt; 

• werd een vraag gesteld over de verwachtingen van de burgers met betrekking 
tot hun invloed op de institutionele structuur van de EU in het kader van de 
Conferentie, die werd omschreven als een uiteindelijke beslissing van de EU-
instellingen. 

In antwoord op de opmerkingen van de leden van de raad van bestuur verschaften de 
covoorzitters vervolgens duidelijkheid over de methodologie en het proces.  

Dubravka Šuica (voorzitter) herhaalde dat de door de covoorzitters voorgestelde methode 
tegemoetkomt aan het verzoek van leden en waarnemers van de raad van bestuur om 
duidelijke richtsnoeren voor de slotfase van de Conferentie en een standaardkader voor de 
plenaire vergadering en haar werkgroepen. Ze herinnerde eraan dat de werkgroepen 
oorspronkelijk niet voorkwamen in de gezamenlijke verklaring, maar dat ze zijn opgericht 
om de werkzaamheden van de plenaire vergadering te bevorderen, omdat een en ander 
niet zo soepel verliep als oorspronkelijk bedoeld. Ze verduidelijkte hoe het gemeenschap-
pelijk secretariaat de roosters heeft ontwikkeld als een standaardinstrument voor alle 
werkgroepen, die daarmee ontwerpvoorstellen konden indienen en opstellen die 
grotendeels in lijn bleven met de aanbevelingen van de burgers. Ze bevestigde dat er in het 
begin een aantal problemen waren met verschillende benaderingen in sommige werk-
groepen, maar dat alles nu veel uniformer verloopt en dat het systeem goed werkt. Ze 
drong erop aan om dat systeem nu niet te veranderen en de voorzitters en woordvoerders 
van de werkgroepen hun werk te laten afronden.  

Voorzitter Šuica benadrukte dat de werkgroepen weliswaar hun werkzaamheden baseren 
op de aanbevelingen van de burgerpanels en op de input van het meertalig digitaal 
platform, maar dat zij elementen kunnen toevoegen voor zover de voorzitters en 
woordvoerders van de werkgroepen hierover een consensus bereiken.   

Guy Verhofstadt (voorzitter) voegde eraan toe dat alle voorstellen aan de plenaire 
vergadering op 8 en 9 april zullen worden voorgelegd om na te gaan of er bezwaren zijn. Als 
geen van de vier componenten bezwaar maakt tegen een bepaald voorstel, zou dat 
betekenen dat hierover een consensus is bereikt. Indien er wel bezwaren zijn, zal de raad 
van bestuur deze bespreken en in alle transparantie aankaarten op de laatste plenaire 
vergadering op 29 en 30 april.  

Voorts benadrukte hij dat de omzetting van aanbevelingen naar voorstellen geen "knip en 
plak"-procedure is en dat in artikel 17 van het reglement van orde is bepaald dat het 
voorstel moet voortvloeien uit de "aanbevelingen van de nationale en Europese burger-
panels en de input van het meertalig digitaal platform", gegroepeerd per thema. 

Clément Beaune (voorzitter) voegde eraan toe dat werkgroepen een belangrijke rol spelen 
in het proces om aanbevelingen van burgers om te zetten in concrete en operationele 
voorstellen. Hij merkte op dat elke component zijn standpunt over de voorstellen kenbaar 
zal maken op de wijze die het meest geschikt wordt geacht. De Raad van zijn kant zou geen 
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standpunt innemen over de inhoud van de voorstellen, maar zich er ook niet tegen 
verzetten voor zover ze gebaseerd zijn op aanbevelingen van de burgerpanels. Indien geen 
van de vier componenten bezwaar maakt tegen een voorstel, zou dit voorstel worden 
opgenomen in het eindverslag. Tot slot herinnerde de voorzitter eraan dat de Conferentie 
geen besluitvormingsorgaan is. De besluitvorming begint pas na 9 mei, waarbij elke EU-
instelling handelt binnen haar eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de 
Verdragen. 

 

Conclusie  

Tot slot hebben de covoorzitters de raad van bestuur opheldering verschaft over het 
verdere verloop van de Conferentie, zowel vóór 9 mei (over de omzetting van de 
aanbevelingen van burgerpanels in voorstellen van de plenaire vergadering, met name 
wat betreft de rol van werkgroepen en de wijze waarop de consensus in de plenaire 
vergadering zou worden beoordeeld) als na 9 mei (over de follow-up van het eindresultaat 
van de Conferentie door de EU-instellingen, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in 
overeenstemming met de Verdragen).   

 

Volgende vergadering:  

De raad van bestuur kwam overeen opnieuw bijeen te komen in de aanloop naar de 
plenaire vergadering van de Conferentie op 29 en 30 april en nog een tweede maal vóór 
het evenement op 9 mei. 

 

Contact: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek en Matteo Riceputi, leden van het 
gemeenschappelijk secretariaat. 
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VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE CONFERENTIE OVER DE 
TOEKOMST VAN EUROPA 

5 april 2022, 11.00-12.30 uur, zetel van het Europees Parlement (zaal R3.1, hybride 
vergadering) 

  
PARTICIPANTS LIST 
 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
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OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


