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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Europese democratie, onder voorzitterschap van Manfred Weber, Europees Parlement 

11 maart 2022, 14.00 - 16.00 uur 

 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

De vergadering vindt op afstand plaats en kan via webstreaming worden gevolgd (opname hier 
beschikbaar). De voorzitter vestigt de aandacht op de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, 
waardoor een nieuwe situatie is ontstaan waarbij de Oekraïense bevolking strijdt voor een Europese 
leefwijze, en onder meer voor het recht om een eigen president te kiezen. De voorzitter is van oordeel 
dat Europa dit belangrijke moment moet aangrijpen om na te denken over zijn samenstelling en ervoor 
te zorgen dat er in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa resultaten worden 
geboekt. Hij benadrukt voorts dat de opmaak, het format en de inhoud van het ontwerp van non-paper 
dat voor de vergadering is rondgestuurd, volledig bespreekbaar zijn. De vergadering van de werkgroep 
is hoofdzakelijk bedoeld om de concrete suggesties die gedaan zijn, te bespreken. De voorzitter laat 
weten dat hij de non-paper in de ochtend met de vertegenwoordigers van de burgers heeft besproken 
en dat zij reeds om een aantal wijzigingen van het format en de formulering hebben verzocht, zodat 
de ideeën achter hun aanbevelingen beter tot uiting komen. Hij deelt mee dat hem is gemeld dat 
mevrouw Le Grip het standpunt van de nationale parlementen in de werkgroep zal coördineren en dat 
vicevoorzitter Šuica hetzelfde zal doen voor de Commissie, en herinnert de Raad eraan dat hij ook 
iemand moet aanwijzen om zijn standpunt te coördineren. Hij stelt voorts voor eerst procedurele 
kwesties te bespreken en vervolgens punt voor punt de inhoud van de non-paper te behandelen. 
  

2. Discussie 
 

De leden van de werkgroep gaan met elkaar de discussie aan over procedurele kwesties. Een aantal 
deelnemers onderstreept dat bij het opstellen van ontwerpvoorstellen een horizontale aanpak voor 
alle werkgroepen moet worden gevolgd. De vertegenwoordigers van de burgers merken op dat zij 
graag een versie willen waar de auteur van elk voorstel duidelijker kan worden geïdentificeerd. Twee 
leden menen dat met name de methode objectief en transparant moet zijn en horizontaal moet 
worden gevolgd en dat de inbreng van de burgers daarbij centraal moet worden gesteld. Zij vragen de 
voorzitter de voorgestelde non-paper in dit verband aan te passen. De andere leden tonen zich over 
het algemeen ingenomen met het ontwerp van non-paper en vinden dat een begin moet worden 
gemaakt met de opstelling ervan. Veel leden benadrukken dat elk lid in de werkgroep op voet van 
gelijkheid zijn ideeën moet kunnen uiten en aan voorstellen moet kunnen werken. Er wordt gevraagd 
hoe de via het platform ontvangen inbreng zo in de non-paper kan worden verwerkt dat de ideeën van 
de burgers naar behoren worden opgenomen. Eén lid meent dat het moeilijk zal zijn over bepaalde 
suggesties een consensus te bereiken of deze in de hele EU op nationaal niveau te ratificeren. Veel 
leden uiten hun bezorgdheid over het feit dat het hele proces van de conferentie niet duidelijk genoeg 
was. 
 
Enkele leden vragen om opheldering met betrekking tot de benoeming en de rol van de coördinator 
voor de nationale parlementen en willen weten hoe het standpunt van de werkgroep zal worden 
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vastgesteld. De voorzitter legt uit dat het voorstel door de Cosac aan de nationale parlementen is 
voorgelegd. Hij herinnert eraan dat het aan elke component is om een woordvoerder aan te wijzen om 
het standpunt van de component binnen de werkgroep te coördineren. Hij wijst er voorts op dat een 
consensus tussen de vier componenten nog altijd de basisregel is en dat in de werkgroep geen 
stemming zal plaatsvinden, overeenkomstig het reglement van orde van de conferentie. Hij verzekert 
de burgers dat al hun aanbevelingen worden genoemd in het ontwerp, maar dat de formulering met 
plezier kan worden verbeterd en nog duidelijker worden gemaakt. Enkele leden vinden dat ook de 
meningsverschillen van andere leden in de resultaten van de werkgroep moeten terugkomen. 
 
Vervolgens wordt het eerste hoofdstuk van het ontwerp van non-paper besproken, dat betrekking 
heeft op de bevordering van de burgerparticipatie en de betrokkenheid van jongeren bij de democratie 
en de rechtsstaat in Europa.  
 
De leden maken de volgende hoofdopmerkingen over de onderwerpen die worden aangesneden: 
 

• Een aantal leden geeft aan vanwege de gevoelige aard ervan sceptisch tegenover EU-
referenda te staan en vraagt naar de kwesties waarover referenda kunnen worden gehouden. 
De burgers lichten toe dat deze referenda uitsluitend voor uitzonderlijke gevallen bedoeld zijn, 
voor onderwerpen die van bijzonder belang worden geacht. 

• De deelnemers doen verschillende voorstellen over de frequentie van burgervergaderingen 
(bijv. ieder jaar en/of halverwege de periode tussen de verkiezingen voor het Europees 
Parlement; afgestemd op de politieke en institutionele agenda van de EU). Eén lid vraagt wat 
het “beperkte mandaat” van deze vergaderingen inhoudt en een tweede lid stelt voor ook 
thematische panels te noemen en ervoor te zorgen dat bij de vergaderingen deelnemers uit 
alle lagen van de samenleving worden betrokken. De burgers geven aan een periode van 12-
18 maanden te hebben voorgesteld om er met name voor te zorgen dat de burgers die aan de 
vergaderingen deelnemen, kunnen rouleren. Zij geven daarbij aan dat de EU-instellingen, 
indien zij besluiten aanbevelingen van de burgers op te volgen, hun besluit ook moeten 
onderbouwen. 

• De burgers wijzen er bovendien op dat de aanbeveling om een multifunctioneel digitaal 
platform in het leven te roepen, voornamelijk stoelt op het idee om een infrastructuur voor 
onlinestemmingen tot stand te brengen. Ook dit moet volgens hen in de non-paper 
terugkomen. 

• De burgers pleiten er daarnaast voor de gedachte achter hun aanbevelingen over het gebruik 
van artificiële intelligentie en vertaaltechnologieën, en hun aanbevelingen over online- en 
offline-interactie tussen de EU-instellingen en burgers, waaronder het idee om mensen van 
alle onderwijsniveaus bij de interacties te betrekken, beter tot uiting te laten komen.  

• Wat de schoolprogramma’s over de EU betreft, leggen de burgers uit dat het doel van deze 
programma’s erin bestaat kinderen over democratische processen te leren voordat zij mogen 
stemmen. Zij onderstrepen dat de nadruk daarbij niet moet liggen op extra uren maar op 
inhoud, en dat kinderen moeten leren over actief burgerschap, ethiek en democratische 
waarden. Het idee wordt door veel deelnemers aan het debat gesteund, maar enkele 
deelnemers waarschuwen niettemin voor het risico van de standaardisering van 
schoolcurricula. De mogelijkheid om een gemeenschappelijk curriculum te ontwikkelen dat 
vrijwillig door de lidstaten kan worden toegepast, wordt onder meer naar voren gebracht. Er 
wordt bovendien aandacht gevraagd voor het belang van niet-formeel leren en het Erasmus+-
programma. 
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• Een aantal deelnemers vraagt om verduidelijking van de zogenaamde “youth check” in 
verband met wetgeving. Daarnaast worden tijdens het debat een effectbeoordeling van 
nieuwe wetgeving en een raadplegingsmechanisme met jongeren genoemd. 

• De voorzitter wijst erop dat de werkgroep Waarden en rechten, de rechtsstaat, en veiligheid 
de leiding heeft op het gebied van kwesties met betrekking tot de rechtsstaat. De deelnemers 
zijn in het algemeen voor de uitbreiding van de toepassing van het 
conditionaliteitsmechanisme naar alle inbreuken op de rechtsstaat. Daarnaast wordt 
gesproken over de verruiming van het toepassingsgebied van verslagen over de rechtsstaat en 
de opname daarin van de vrijheid van vereniging en de bescherming van de burgerruimte, 
alsook over de herziening van de procedure van artikel 7. Eén lid kaart de kwestie van de 
constitutionele identiteit van de lidstaten aan. 

 
Meer in het algemeen stellen enkele leden voor de volgorde van de onderwerpen die in de non-paper 
aan de orde komen, te wijzigen, of meer aandacht te besteden aan de rol van de representatieve en 
de participerende democratie in de EU. Andere leden pleiten ervoor in de tekst aandacht te besteden 
aan de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld en sociale partners. Eén deelnemer stelt 
voor in de tekst te verwijzen naar bestaande mechanismen voor de raadpleging van burgers, zoals het 
Europees burgerinitiatief en openbare hoorzittingen, die ook kunnen worden verbeterd. 
 
Verder geeft een aantal deelnemers aan de overige ideeën die in de non-paper aan de orde komen, al 
dan niet te steunen. In het kader van de oorlog in Oekraïne worden tevens de belangrijke kwesties van 
haatzaaiende taal en het tegengaan van desinformatie ter sprake gebracht. 
 
De vicevoorzitter van de Commissie, mevrouw Šuica, vestigt als medevoorzitter de aandacht op het 
belang van de conferentie in het licht van de oorlog die door de Russische regering is gestart, alsook 
van de bespreking van alle aanbevelingen die in de werkgroep zijn gedaan. Zij wijst er bovendien op 
dat het reglement van orde van de conferentie moet worden geëerbiedigd. De medevoorzitter 
beklemtoont voorts dat de voorstellen van de plenaire vergadering volgens haar volledig door burgers 
moeten kunnen worden onderschreven en gevalideerd. 
 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter benadrukt in zijn slotopmerkingen dat het zijn bedoeling was de vergadering toe te 
spitsen op de inbreng van burgers met het oog op de centrale rol die de deelname van burgers speelt 
in het kader van de conferentie. Hij legt uit dat de overige elementen van de non-paper in de volgende 
vergaderingen van de werkgroep zullen worden behandeld. Hij verzoekt de leden de non-paper nog 
eens goed door te lezen en schriftelijke bijdragen in te dienen. Deze bijdragen zullen vervolgens in de 
volgende werkgroep worden besproken. De voorzitter merkt ten slotte op dat tijdens de volgende 
vergadering van de werkgroep nader op de opstelling van de gemeenschappelijke tekst zal worden 
ingegaan. De leden tekenen geen bezwaar aan tegen deze procedure en er wordt dan ook mee 
ingestemd. De voorzitter verzoekt het gemeenschappelijk secretariaat ook een gezamenlijke online 
map te creëren, zodat alle leden van de werkgroepen toegang hebben tot ieders bijdrage aan de non-
paper. 
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BIJLAGE I. Agenda voor de vergadering van 11 maart 2022 
 

 

 
AGENDA VAN DE VIJFDE VERGADERING VAN DE WERKGROEP EUROPESE 

DEMOCRATIE  
 
 

Vrijdag 11 maart 2022, 9.00 - 11.00 uur 
(zaal WEISS S.2.1 met deelname op afstand) 

 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter  

 
2. Presentatie van het eerste ontwerp van de non-paper van de werkgroep Europese 

democratie 
 
 

3. Reacties van de vertegenwoordigers van de Europese en nationale burgerpanels van 
de werkgroep op het eerste ontwerp van non-paper 
 
 

4. Open discussie onder de leden van de werkgroep 
 
 

5. Diversen 
 
 

6. Afsluiting door de voorzitter 
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BIJLAGE II. Ledenlijst van de Werkgroep Europese democratie 
 
Voorzitter: Manfred WEBER (Europees Parlement) 
 

Aanspreektitel Voornaam Achternaam Organisatie 
        

Mevrouw Chiara ALICANDRO Europese burgerpanels 
De heer Borislav ANTONOV Nationale parlementen 
De heer Michalakis ASIMAKIS Europese burgerpanels 
De heer Zoltán BALCZÓ Nationale parlementen 

Mevrouw Olga BAUM Europese burgerpanels 
De heer Matouš BĚLOHLÁVEK Europese burgerpanels 
De heer Brando BENIFEI Europees Parlement 

Mevrouw Mara BIZZOTTO Europees Parlement 
De heer Damian BOESELAGER Europees Parlement 
De heer Ioannis  BOURNOUS Nationale parlementen 
De heer Nicolai BOYSEN Nationale burgerpanels/evenementen 

Mevrouw Martina BRAMBILLA Europese burgerpanels 
De heer Gari CAPPELLI Nationale parlementen 
De heer Janez CIGLER KRALJ Raad 
De heer Vasco CORDEIRO Comité van de Regio’s 

Mevrouw Annemieke DE CLERCK Europese burgerpanels 
De heer Bruno DIAS Nationale parlementen 

Mevrouw Aleksandra DULKIEWICZ Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 
De heer Pascal DURAND Europees Parlement 

Mevrouw Anna ECHTERHOFF Maatschappelijk middenveld 
De heer Sandro GOZI Europees Parlement 

Mevrouw  Eva Kjer HANSEN Nationale parlementen 
De heer Pablo  HISPÁN Nationale parlementen 

Mevrouw Pat KELLY Raad 
Mevrouw Antonia KIEPER Europese burgerpanels 
De heer Wepke KINGMA Raad 
De heer Tomáš KOZÁK Raad 
De heer Zdzisław KRASNODĘBSKI Europees Parlement 
De heer Reinhold LOPATKA Nationale parlementen 

Mevrouw Esther LYNCH Sociale partners 
De heer Evangelos MEIMARAKIS Europees Parlement 
De heer Aleksandar MILISOV Europese burgerpanels 

Mevrouw Radvilė MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Nationale parlementen 

De heer Arnaud NGATCHA Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 
Mevrouw Dorien NIJS Nationale burgerpanels/evenementen 
De heer Jorge Luis PAZOS LOPEZ Europese burgerpanels 
De heer Anti POOLAMETS Nationale parlementen 
De heer Arnoldas PRANCKEVIČIUS Raad 
De heer Paulo RANGEL Europees Parlement 
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Mevrouw Ariane  RODERT Europees Economisch en Sociaal Comité 
De heer Hans  ROTHENBERG Nationale parlementen 
De heer Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europees Parlement 
De heer Axel SCHÄFER Nationale parlementen 
De heer Kaspar SCHULTZ Nationale burgerpanels/evenementen 
De heer Pedro SILVA PEREIRA Europees Parlement 
De heer Sven SIMON Europees Parlement 

Mevrouw Lucie  STUDNICNA Europees Economisch en Sociaal Comité 
Mevrouw Dubravka SUICA Europese Commissie 
Mevrouw Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Europese burgerpanels 
De heer Apostolos TZITZIKOSTAS Comité van de Regio’s 
De heer Bastiaan VAN APELDOORN Nationale parlementen 
De heer Andris VĪTOLS Raad 

 


