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BEKNOPT VERSLAG 

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

18 februari 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 legt uit dat het de bedoeling is de besprekingen over de twee resterende 
pijlers van de onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezighoudt af te ronden, namelijk de 
uitvoerende macht van de Unie en subsidiariteit. Hij schetst ook de plannen voor de toekomstige 
werkzaamheden en kondigt aan dat de volgende vergaderingen van de werkgroep zullen plaatsvinden 
op 11 maart, 25 maart en 8 april (indien nodig). Hij herinnert aan zijn voornemen om een non-paper 
met ontwerpvoorstellen op te stellen, dat eerst met de burgers moet worden besproken, alvorens het 
aan de andere leden van de werkgroep voor te leggen. Wat de goedkeuring van de voorstellen betreft, 
merkt hij op dat er op zijn minst een consensus moet worden bereikt tussen de vertegenwoordigers 
van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de nationale parlementen, met zo nodig 
onderhandelingen op verschillende niveaus van de structuren van de Conferentie.  
 

2. Discussie 
 

2.1. Uitvoerende macht 

De leden van de werkgroep houden een discussie over de verschillende aspecten van de uitvoering 
van het beleid en de wetgeving van de EU. De beginselen van verantwoordingsplicht, transparantie en 
geloofwaardigheid worden genoemd, en de leden wijzen erop dat een uniforme uitvoering en 
handhaving van de EU-regels wordt verwacht. De deelnemers stellen dat de instellingen van de EU, de 
nationale regeringen en de regionale en plaatselijke autoriteiten moeten samenwerken om de 
uitvoering succesvol te laten verlopen. Er wordt met name op gewezen dat de lidstaten een belangrijke 
rol te spelen hebben, terwijl de Commissie een centrale rol speelt als het gaat om bijstand, toezicht en 
handhaving, onder meer door zaken aanhangig te maken bij het Hof van Justitie. Het waarborgen van 
toegang tot informatie en een effectieve dialoog tussen burgers en besluitvormers op EU-niveau, zoals 
in de aanbevelingen van de burgers wordt benadrukt, wordt gezien als doorslaggevend voor hoe de 
burgers de uitvoering van EU-besluiten ervaren.  
 
De leden zijn het erover eens dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de EU in staat is zijn woorden 
kracht bij te zetten, in overeenstemming met de aanbevelingen van de burgers. Sommige sprekers zijn 
van mening dat het daarvoor nodig is om in de Raad van de Europese Unie steeds meer over te stappen 
van unanimiteit naar stemming bij gekwalificeerde meerderheid. Twee leden zijn van mening dat veel 
bereikt zou kunnen worden door flexibeler en doortastender om te gaan met de bestaande 
mechanismen om nieuwe kwesties op de agenda van de EU aan te pakken, zoals is gebeurd met de 
aanschaf van vaccins tijdens de COVID-19 pandemie of de aanpak van de hybride migratiecrisis aan de 
oostgrens van de EU. Zonder verdragsherzieningen uit te sluiten, wordt erop gewezen dat het Verdrag 
van Lissabon al mechanismen bevat die gebruikt zouden kunnen worden, bijvoorbeeld dat 
commissarissen slechts 2/3 van de lidstaten zouden kunnen vertegenwoordigen.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
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Een aantal sprekers verwijst naar de bescherming van de rechtsstaat als het gaat om de noodzaak 
ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving wordt nageleefd, en steunt de wens van de burgers om de 
respons van de EU op dit punt te versterken. Enkele leden willen de Commissie oproepen om de 
bestaande conditionaliteitsverordening in verband met de EU-begroting toe te passen, en stellen voor 
om verder te gaan dan de huidige verordening wat betreft het bestraffen van schendingen. Andere 
suggesties betreffen het verbeteren van de toezichtsmechanismen en het herzien van de 
besluitvormingsprocedures uit hoofde van artikel 7 VEU, alsmede een oproep om de diversiteit van de 
lidstaten te respecteren. Ook wordt gewezen op het belang van de geloofwaardigheid van het 
optreden van de EU, zoals wordt benadrukt in de aanbeveling van de burgers om de eerbiediging van 
de rechtsstaat binnen de EU te waarborgen, zodat de EU wereldwijd het goede voorbeeld kan geven. 
 
Enkele leden stellen ook andere kwesties in verband met de uitvoering van verdragsbepalingen aan de 
orde, en roepen op tot de onmiddellijke toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, en tot het garanderen van het initiatiefrecht voor 
overeenkomsten met de sociale partners. Daarnaast pleiten individuele leden voor een vermindering 
van het aantal commissieleden en voor een sterkere verantwoordingsplicht van de Commissie 
tegenover het Europees Parlement.  
 

2.2. Subsidiariteit en procedures 

De discussies betreffen ook de rol van regionale en lokale overheden bij het overbruggen van de kloof 
tussen burgers en EU-instellingen, en de vraag hoe de EU-procedures en de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid verder kunnen worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat besluiten 
zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen en er voldoende rekening wordt gehouden met de 
gevolgen op regionaal en lokaal niveau. 
 
Er wordt een aantal concrete suggesties gedaan om de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en 
bestuur op verschillende niveaus in de EU te bevorderen, zoals het opwaarderen van de rol van het 
Comité van de Regio’s bij de voorbereiding van EU-wetgeving, het opnemen van een territoriale 
dimensie in effectbeoordelingen en het opnemen van het beginsel van bestuur op verschillende 
niveaus in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. De leden bespreken ook hoe de 
nationale parlementen en de regionale parlementen beter bij dit proces kunnen worden betrokken, 
vooral op gebieden waar de regio’s wetgevende macht hebben, bijvoorbeeld via de groene of rode 
kaart-procedure, waardoor een bepaald aantal parlementen EU-wetgeving zou kunnen voorstellen of 
blokkeren. Ook wordt voorgesteld om nieuwe vormen van samenwerking tussen het EP en de 
nationale parlementen te verkennen, zoals gezamenlijke plenaire debatten over de EU-begroting.  
 
Daarnaast wordt gewezen op de belangrijke rol van regionale en lokale vertegenwoordigers bij het 
informeren en betrekken van de burgers bij het debat over EU-aangelegenheden en wordt voorgesteld 
om de mogelijkheden voor uitwisselingen te bevorderen. Een aantal leden wijst erop dat 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel op sommige gebieden het best op EU-niveau kan worden 
opgetreden, en stelt voor om ook na te gaan op welke gebieden bevoegdheden van de lidstaten naar 
EU-niveau kunnen worden overgeheveld, rekening houdend met de aanbevelingen van de burgers.  
 
In haar rol van covoorzitter verzoekt vicevoorzitter van de Commissie Šuica de leden van de werkgroep 
om elke aanbeveling van de burgers zorgvuldig te bestuderen en aan de hand van clusters te 
bespreken. Zij benadrukt dat de burgers van alle voorstellen kennis moeten kunnen nemen en ze 
moeten kunnen bekrachtigen en dat het van belang is dat alle werkgroepen een gemeenschappelijke 
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aanpak volgen, die in overeenstemming is met de methodologie die binnen de conferentiestructuren 
is besproken. Andere leden onderstrepen dat de aanbevelingen van de burgers in het proces centraal 
moeten staan en dat alle werkgroepen een horizontale aanpak moeten volgen. 
 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter wijst op de 5 pijlers die vorig najaar zijn overeengekomen en die in deze vergadering zijn 
aangevuld. Hij zegt dat hij, op basis van de aanbevelingen van de Europese en nationale burgerpanels 
en rekening houdend met de ideeën van het platform en de discussies in de werkgroep, een non-paper 
zal opstellen met concrete ontwerpvoorstellen. Hij verklaart dat hij eerst de burgers over deze 
voorstellen zal raadplegen en ze daarna ter bespreking aan alle leden van de werkgroep zal voorleggen. 
Ook spreekt hij de wens uit dat de verschillende onderdelen contactpersonen aanwijzen voor het werk 
aan de ontwerpvoorstellen en zegt toe bij de volgende stappen volledige transparantie te betrachten. 
Tot slot merkt hij op dat het werk aan de ontwerpvoorstellen in de plenaire vergadering van de 
Conferentie zal worden voortgezet en dat de conclusies van de plenaire vergadering van de 
Conferentie door de raad van bestuur zullen worden opgesteld. 
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BIJLAGE I. Agenda voor de vergadering van 18 februari 2022 
 

 

 

AGENDA VAN DE VIERDE VERGADERING VAN DE WERKGROEP EUROPESE 
DEMOCRATIE  

 
 

Vrijdag 18 februari 2022, 14.00 - 16.00 uur 
(op afstand) 

 

 
1. Opening door de voorzitter  

 

2. Presentatie door burgers van de aanbevelingen van het Europees burgerpanel over 

Europese democratie, gevolgd door een discussie  

 

3. Bespreking van het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal platform 

 

4. Gedachtewisseling over de Europese democratie 

4.1 Uitvoerende macht 

4.2 Subsidiariteit en procedures 

 

5. Overig 

 

 

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 

        

Mevr. Chiara ALICANDRO Europese burgerpanels 

Dhr. Michalakis ASIMAKIS Europese burgerpanels 

Dhr. Zoltán  BALCZÓ Nationale parlementen 

Mevr. Olga BAUM Europese burgerpanels 

Dhr. Matouš BĚLOHLÁVEK Europese burgerpanels 

Dhr. Brando BENIFEI Europees Parlement 

Mevr. Mara BIZZOTTO Europees Parlement 

Dhr. Damian BOESELAGER Europees Parlement 

Dhr. Ioannis  BOURNOUS Nationale parlementen 

Dhr. Nicolai BOYSEN Nationale burgerpanels/evenementen 

Mevr. Martina BRAMBILLA Europese burgerpanels 

Dhr. Gari  CAPPELLI Nationale parlementen 

Dhr. Vasco CORDEIRO Comité van de Regio’s 

Mevr. Annemieke DE CLERCK Europese burgerpanels 

Dhr. Bruno  DIAS Nationale parlementen 

Dhr. Gašper  DOVŽAN Raad 

Mevr. Aleksandra DULKIEWICZ Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 

Dhr. Pascal DURAND Europees Parlement 

Mevr. Anna ECHTERHOFF Maatschappelijk middenveld 

Dhr. Sandro GOZI Europees Parlement 

Mevr.  Eva Kjer  HANSEN Nationale parlementen 

Dhr. Pablo  HISPÁN Nationale parlementen 

Mevr. Pat KELLY Raad 

Mevr. Antonia KIEPER Europese burgerpanels 

Dhr. Wepke KINGMA Raad 

Dhr. Tomáš KOZÁK Raad 

Dhr. Zdzisław KRASNODĘBSKI Europees Parlement 

Dhr. Reinhold  LOPATKA Nationale parlementen 

Mevr.  Esther LYNCH Sociale partners 

Dhr. Evangelos MEIMARAKIS Europees Parlement 

Dhr. Aleksandar MILISOV Europese burgerpanels 

Mevr.  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Nationale parlementen 

Mevr. Dorien NIJS Nationale burgerpanels/evenementen 

Dhr. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europese burgerpanels 

Dhr. Anti  POOLAMETS Nationale parlementen 

Dhr. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Raad 

Dhr. Paulo RANGEL Europees Parlement 
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Mevr. Ariane  RODERT Europees Economisch en Sociaal Comité 

Dhr. Hans  ROTHENBERG Nationale parlementen 

Dhr. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europees Parlement 

Dhr. Hermano  SANCHES RUIVO Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 

Dhr. Axel  SCHÄFER Nationale parlementen 

Dhr. Kaspar SCHULTZ Nationale burgerpanels/evenementen 

Dhr. Pedro SILVA PEREIRA Europees Parlement 

Dhr. Sven SIMON Europees Parlement 

Mevr. Lucie  STUDNICNA Europees Economisch en Sociaal Comité 

Mevr. Dubravka SUICA Europese Commissie 

Mevr. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Europese burgerpanels 

Dhr. Apostolos TZITZIKOSTAS Comité van de Regio’s 

Dhr. Bastiaan  VAN APELDOORN Nationale parlementen 

Dhr. Andris VĪTOLS Raad 

 


