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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

Voorzitter Věra JOUROVÁ herinnert om te beginnen aan de tragische internationale situatie en benadrukt 
de inspanningen van de EU om de Russische agressor te verzwakken en Oekraïense vluchtelingen te 

verwelkomen als blijk van Europese eenheid en veerkracht. 

 

Vervolgens geeft de voorzitter een toelichting over de procedure en volgende stappen en zet uiteen dat 

deze vergadering zal dienen als een laatste ronde van gedachtewisselingen en verzameling van input op 

basis van aanbevelingen van de burgers. De gedachtewisselingen worden gestructureerd rond vijf clusters 

van aanbevelingen met betrekking tot waarden en rechten, de rechtsstaat en veiligheid, namelijk: i) 

dierenrechten en landbouw, ii) discriminatiebestrijding, gelijkheid en levenskwaliteit, iii) media, nepnieuws, 

desinformatie, factchecking, cyberbeveiliging, iv) gegevensbescherming, en v) rechtsstaat, democratische 

waarden en Europese identiteit. 

 

Voorzitter JOUROVÁ deelt ten slotte mee dat de gedachtewisselingen – naast alle tot dusver ontvangen 

input, overeenkomstig de regels van de Conferentie – zullen worden meegenomen in de 

ontwerpvoorstellen die zij en de twee woordvoerders van de groep, met behulp van het 

gemeenschappelijk secretariaat, vóór de volgende vergadering op 25 maart zullen opstellen. Deze 

ontwerpvoorstellen zullen worden besproken tijdens de volgende vergadering als onderdeel van de 

komende plenaire vergaderingen van de Conferentie. Het eindverslag wordt naar verwachting op 9 mei 

afgeleverd. 

 

2. Discussie 

 

Vervolgens opent de voorzitter de gedachtewisseling, gestructureerd per cluster, waarbij telkens het woord 

aan burgers wordt gegeven om het debat te openen. 

 

 2.1 Dierenrechten, landbouw 

 

Burgers roepen op tot concrete en snelle maatregelen om dieren rechten en waardigheid toe te kennen. 
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Zij pleiten ook voor de verdere ontwikkeling van duurzame landbouw in de EU om het milieu naar behoren 

te beschermen, met name door middel van stimulansen voor bedrijven die zich houden aan milieunormen 

en negatieve prikkels voor bedrijven die deze normen niet naleven. 

 

Ook de handelsbetrekkingen met derde landen worden genoemd; volgens de burgers moeten deze stroken 

met de maatregelen en normen die binnen de EU van toepassing zijn. Daarom moet prioriteit worden 

gegeven aan de invoer van producten uit derde landen die ons milieubeleid volgen. 

 

 2.2 Discriminatiebestrijding, gelijkheid en levenskwaliteit 

 

De voorzitter merkt op dat er in het kader van deze cluster overlappingen zijn met de werkgroep Sociale 

Zaken en dat in een later stadium hierover afstemming moet plaatsvinden. 

 

In de kern wordt aanbevolen dat de EU een antidiscriminatiebeleid op de arbeidsmarkt ontwikkelt, met 

name voor jongeren en ouderen, en dat subsidies en belastingvoordelen worden toegekend aan bedrijven 

die zich aan dit beleid houden. Er wordt ook op gewezen dat vakbonden hierbij moeten worden betrokken 

om ervoor te zorgen dat bedrijven deze regels op de werkplek naleven, en dat er in dit kader 

getuigschriften en opleidingen moeten worden aangeboden. 

 

Sommige deelnemers roepen ook op tot EU-wetgeving om jongeren subsidies te verstrekken om hen te 

helpen onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden, alsook tot een baangarantie. Zij roepen ook op om 

voordelen toe te kennen aan bedrijven die een goed evenwicht tussen werk en privéleven garanderen. 

 

Een aantal deelnemers spreekt de wens uit om het begrip rechtsstaat uit te breiden met de invoering van 

sociale rechten, om ervoor te zorgen dat de sociale rechten voorrang hebben boven economische rechten. 

De bescherming van kwetsbare burgers moet centraal staan in de rechtsstaat en de Europese waarden. 

 

De gebrekkige uitvoering van de bestaande discriminatiebestrijdingsregels wordt ook aan de orde gesteld, 

waarbij sommige deelnemers benadrukken dat dergelijke regels reeds zijn opgenomen in het Verdrag en 

met name in het Handvest van de grondrechten. Sommigen verzoeken opt-outs van individuele lidstaten 

met betrekking tot de bepalingen van het Handvest te voorkomen. 

 

Tot slot wijzen enkele sprekers op de noodzaak van volledige uitvoering van het Verdrag van Istanbul. 

 

 2.3 Media, nepnieuws, desinformatie, factchecking, cyberbeveiliging 

 

Voorzitter JOUROVÁ wijst op een aantal overlappingen in deze cluster met de werkgroep Digitale 

Transformatie. 

 

Volgens veel deelnemers hebben burgers behoefte aan onafhankelijke, objectieve en evenwichtige media 

om desinformatie te bestrijden, met name in de context van de oorlog in Oekraïne, die ook een 

informatieoorlog is. Om dit te bereiken, pleiten verscheidene deelnemers voor in de hele EU geldende 

minimumnormen voor mediaonafhankelijkheid, alsook voor de bevordering van mediapluralisme en het 

voorkomen van monopolies in de mediasector. 
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Veel sprekers pleiten ook voor een systeem van factchecking en verificatie van de informatie, dat op een 

voor iedereen toegankelijk onlineplatform moet worden geplaatst. Een dergelijk platform kan worden 

beheerd door een EU-instelling of een particuliere onderneming die daartoe opdracht heeft gekregen. 

Bovendien wordt de rol van maatschappelijke organisaties bij het ontkrachten van gemanipuleerde 

informatie erkend en moet deze worden versterkt; het probleem van het te gelde maken van desinformatie 

moet dringend worden aangepakt. Een ander belangrijk aspect dat aan de orde wordt gesteld, is de 

noodzaak van onderwijs over media, burgerschapsvorming en de geschiedenis van de EU op scholen. 

 

Het debat gaat ook over cyberbeveiligingskwesties. Inspanningen moeten worden geleverd om de 

defensievermogens van de EU en de lidstaten te versterken, onder meer door een betere uitvoering en 

nieuwe maatregelen op dit gebied. 

 

 2.4 Gegevensbescherming 

 

Hoewel de deelnemers erkennen dat er al belangrijke EU-regelgeving over dit onderwerp bestaat, merken 

zij op dat er nog ruimte voor verbetering is, met name wat betreft de bescherming van minderjarigen 

online. Er worden ook aanvullende maatregelen, zoals strengere sancties tegen daders, aan de orde 

gesteld. 

 

Meer in het algemeen wijzen veel deelnemers op de noodzaak om de AVG in alle lidstaten uniform toe te 

passen en ook het verband tussen persoonsgegevens en desinformatiedoeleinden wordt naar voren 

gebracht. 

 

 

 2.5 Rechtsstaat, democratische waarden en Europese identiteit 

 

Verscheidene deelnemers pleiten ervoor om in het kader van het conditionaliteitsmechanisme in verband 

met de schending van de rechtsstaat andere terreinen te monitoren, zoals schending van de vrijheid van 

meningsuiting, de eerbiediging van de lhbti-rechten of de toegang tot gezondheidszorg. 

 

Onder verwijzing naar een mogelijke jaarlijkse conferentie in verband met het verslag van de Europese 

Commissie over de rechtsstaat benadrukken sommige deelnemers dat het belangrijk is EU-burgers en het 

maatschappelijk middenveld, de verschillende bestuursniveaus, waaronder regionale en lokale niveaus, 

alsook de nationale parlementen, bij het proces te betrekken. De Europese Commissie zou bijvoorbeeld 

haar jaarverslag in elke lidstaat aan het nationale parlement kunnen voorleggen. 

 

Sommige deelnemers stellen het unanimiteitsbeginsel aan de orde, dat van invloed is op het 

besluitvormingsproces op dit terrein. 

 

Tot slot benadrukken verscheidene deelnemers dat het Europees burgerschap moet worden aangevuld met 

bijvoorbeeld nog meer substantiële elementen van het afgeleide recht van de EU. 

 

 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
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Voorzitter Věra JOUROVÁ sluit de vergadering en bedankt alle deelnemers voor hun nuttige bijdragen. Zij 
benadrukt dat terdege rekening zal worden gehouden met de bijdragen van de leden, en kijkt uit naar de 

vergadering van 25 maart. Voorafgaande aan de vergadering zullen de leden de eerste ontwerpvoorstellen 

voor een gedachtewisseling ontvangen. 


