
 

 

 

BEKNOPT VERSLAG 

 

Werkgroep waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid 

Onder voorzitterschap van Renate Nikolay, kabinetchef van mevrouw Věra Jourová, ondervoorzitter  
Europese Commissie 

Vrijdag 25 maart 2022, 9.00 - 11.00 uur, Straatsburg – hybride vorm 

 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

Mevrouw Renate Nikolay deelt mee dat als gevolg van ziekte van mevrouw Věra JOUROVA, zij - namens 

haar - het voorzitterschap op zich zal nemen.  

 

Mevrouw Nikolay verwelkomt de deelnemers en geeft aan dat het doel van deze vijfde bijeenkomst van de 

Werkgroep is het bespreken van de eerste ontwerpvoorstellen met betrekking tot waarden en rechten, de 

rechtsstaat, en veiligheid. Deze eerste ontwerpvoorstellen zijn opgesteld door de voorzitter en de 

woordvoerders, met ondersteuning van het gemeenschappelijk secretariaat, op basis van de bijdragen van 

de Europese en de nationale burgerpanels, alsmede debatten in de plenaire, het meertalig digitaal platform 

en nationale evenementen.  

 

De voorzitter herinnert eraan dat tijdens de plenaire (de volgende dag, 26 maart) een eerste inventaris van 

de besprekingen in de Werkgroep zal worden opgemaakt.  

 

2. Presentatie van de eerste voorstellen door de woordvoerders 

 

De woordvoerders van de Werkgroep benadrukken het constructieve en productieve proces dat geleid 

heeft tot het opstellen van de eerste voorstellen.  

 

Wat cluster 1 (de rechtsstaat, democratische waarden, en Europese identiteit) betreft, onderstrepen zij dat 

behoefte bestaat aan verduidelijking van een aanbeveling van het Nederlandse nationale panel over het 

aanbrengen van een koppeling tussen de toetreding van een nieuwe lidstaat en meerwaarde voor de EU. 

Ze noemen ook het idee van het organiseren van een conferentie over opbouw van de rechtsstaat in het 

jaarverslag van de Commissie over de rechtsstaat. Tot slot onderstrepen zij de discussie die heeft 

plaatsgevonden over het uitbreiden van de conditionaliteitsverordening tot niet-budgettaire onderwerpen.  

 

Wat cluster 2 (gegevensbescherming) betreft, geven zij aan dat het eerste ontwerp een flinke stap vooruit 

is en een goede weerspiegeling vormt van de door de burgers naar voren gebrachte standpunten.  

 



 

 

Wat cluster 3 (media, fake news, desinformatie, factchecking, cyberbeveiliging) betreft, constateren zij dat 

er sprake is van brede overeenstemming en herinneren zij eraan dat het belangrijk is te verwijzen naar een 

“verplichte” status van de schoollessen over mediageletterdheid.  

 

Wat cluster 4 (anti-discriminatie, gelijkheid, en kwaliteit van leven) betreft, wijzen zij erop dat er 

uiteenlopende standpunten zijn over de investeringen die nodig zijn om levenskwaliteit te garanderen. Ze 

geven tevens aan dat meer discussie nodig is over de stimulansen die nodig zijn om tot meer gelijkheid op 

de arbeidsmarkt te komen, waaronder mogelijkerwijs aftrekposten en betaalbare kinderopvang.  

 

Wat tot slot cluster 5 (dierenrechten, landbouw) betreft, geven zij aan in grote lijnen tevreden te zijn met 

de eerste ontwerpvoorstellen. .  

 

3. Bespreking van de eerste ontwerpvoorstellen  

 

De Werkgroep bespreekt diepgaand de inhoud van de ontwerpvoorstellen:   

 

- met betrekking tot cluster 1 verzoeken veel deelnemers een expliciete verwijzing naar het Handvest van 

de grondrechten op te nemen, alsook een concretere definitie vast te stellen van de aan het Europees 

burgerschap verbonden rechten;  

 

- met betrekking tot cluster 2 wijzen de deelnemers erop dat verder moet worden nagedacht over de 

mogelijkheid om de verlening van vergunningen aan entiteiten die persoonsgegevens verwerken strafbaar 

te stellen;  

 

- met betrekking tot cluster 3 leidt het concept “ongepaste politieke inmenging” tot een inhoudelijke 

discussie binnen de Werkgroep in het kader waarvan meerdere leden aandringen op verduidelijking van dit 

concept (in een later stadium);  

 

- met betrekking tot cluster 4 benadrukken sommige leden dat de toekomst van het economisch model, de 

rol van vakbonden, alsook de beste manier om belastingontwijking en belastingparadijzen aan te pakken 

nader moeten worden besproken;  

 

- met betrekking tot cluster 5 stellen sommige deelnemers voor grondiger na te denken over de prioriteiten 

van de EU-strategie “van-boer-tot-bord”.  

 

4. Afsluiting door de voorzitter 

 

De voorzitter, mevrouw Renate Nikolay, benadrukt dat veel vooruitgang is geboekt tijdens de vergadering. 

Ze legt uit dat de ontwerpvoorstellen herzien zullen moeten worden rekening houdend met de tijdens deze 

sessie naar voren gebrachten ideeën en dat in dit verband schriftelijke bijdragen naar het 

gemeenschappelijk secretariaat kunnen worden gestuurd. Herziene ontwerpen zullen worden opgesteld 

volgens dezelfde procedure als bij de ontwerpen, d.w.z. door de voorzitter en de woordvoerders met 

ondersteuning van het gemeenschappelijk secretariaat. De herziene ontwerpen zullen vervolgens tijdens de 

volgende bijeenkomst van de Werkgroep, op 7 april, worden gepresenteerd. 

 

Ze sluit af met de opmerking dat de gesprekken tijdens de vergadering een uitstekende basis vormen voor 

het verslag aan de plenaire de volgende dag. 


