
 

 

 

BEKNOPT VERSLAG 

 

Werkgroep Waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid 

Voorgezeten door Věra Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie 

Vrijdag 7 april 2022, 9.00 - 11.00 uur, Straatsburg – hybride vorm 

 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

Voorzitter Věra JOUROVÁ heet alle deelnemers aan deze laatste vergadering van de werkgroep welkom en 
geeft aan dat het de bedoeling is een voorlopige consensus over de ontwerpvoorstellen te bereiken. Zij 

vraagt de deelnemers om hun interventies toe te spitsen op inhoudelijke kwesties, waar zij het grondig 

oneens waren of een belangrijk punt aan de orde wilden stellen, waarbij zij preciseert dat de vergadering 

niet mag dienen om een specifieke formulering aan te brengen. 

 

Voorzitter JOUROVÁ legt uit dat zij, samen met de woordvoerders van de werkgroep en met de 

ondersteuning van het gemeenschappelijk secretariaat, na de vergadering zal werken aan definitieve 

ontwerpvoorstellen die aan de plenaire vergadering zullen worden voorgelegd. Zij benadrukt dat het de 

bedoeling is om over zoveel mogelijk voorstellen een consensus te bereiken en dat de kwestie, indien er 

een duidelijk bezwaar is, aan de raad van bestuur van de Conferentie zal worden voorgelegd. Hoe dan ook 

moeten de aanbevelingen van de burgers de belangrijkste basis voor voorstellen blijven. 

 

Tot slot herinnert de voorzitter aan de volgende stappen van het proces: de laatste plenaire vergadering 

vindt plaats op 29 en 30 april en het slotevenement gaat door op 9 mei. 

 

 

2. Bijdrage van de woordvoerders 

 

De woordvoerders van de werkgroep lichten de laatste wijzigingen van de ontwerpvoorstellen toe en 

benadrukken dat de structuur is behouden, maar dat belangrijke wijzigingen zijn aangebracht om ervoor te 

zorgen dat de voorstellen concreter zijn en dicht bij de aanbevelingen van de burgers blijven. Zij 

benadrukken ook dat het belangrijk is dat de voorstellen niet uit hun context worden gehaald, en dat deze 

laatste vergadering moet dienen om de laatste hand te leggen aan de formulering ervan. 

 

 

3. Bespreking van de herziene ontwerpvoorstellen, overeenkomstig de bijlage, met het oog op de 

presentatie ervan in de plenaire vergadering op 8 en 9 april 2022 

 

Tijdens het debat buigt de werkgroep zich uitgebreid over het eerste voorstel. De deelnemers bespreken de 

schrapping van een verwijzing naar een economische kosten-batenanalyse in geval van uitbreiding, met 



 

 

een debat over de betekenis van de overeenkomstige aanbeveling van de Nederlandse burgers. Andere 

bijdragen hebben onder meer betrekking op de oprichting van verbindingsbureaus van de Europese Unie, 

de invoering van een wettelijke verplichting voor de EU om toe te treden tot mensenrechtenverdragen, de 

toevoeging van een verwijzing naar een pijler van sociale rechten, en de opneming van de rechtsstaat in het 

Europees Semester. 

 

Meer in het algemeen gaat het ook over de kwestie van overlapping met voorstellen van andere 

werkgroepen, waarbij sommige leden benadrukken dat moet worden gezorgd voor samenhang tussen de 

werkgroepen, met name wat betreft de werkgroepen “Digitale transformatie” en “Een sterkere economie, 

sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid”.  

 

Aangezien de bespreking van het eerste voorstel lang aansleept, kan de werkgroep geen andere voorstellen 

behandelen. 

 

 

4. Afsluiting door de voorzitter 

 

Voorzitter Věra JOUROVÁ sluit de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun bijdragen. Zij betreurt 
het dat de werkgroep niet alle voorstellen kon evalueren en stelt voor om de volgende dag een extra 

vergadering te houden. Indien dit technisch niet mogelijk is, moeten de deelnemers in plaats daarvan hun 

opmerkingen schriftelijk doen toekomen, zodat deze vóór de laatste plenaire vergadering in aanmerking 

kunnen worden genomen. Voorzitter JOUROVÁ benadrukt dat alle bijdragen sowieso naar behoren in 

overweging zullen worden genomen. 

 

 

NB: Na de vergadering van 7 april zijn twee extra vergaderingen gehouden, respectievelijk op 8 en 9 april. 

Tijdens de vergadering van 8 april kon een onderscheid worden gemaakt tussen de ontwerpvoorstellen 

waarvoor een voorlopige consensus zonder wijzigingen zou kunnen worden bereikt, de ontwerpvoorstellen 

die lichtjes zouden moeten worden gewijzigd om een voorlopige consensus te bereiken, en de 

ontwerpvoorstellen waartegen een of meer onderdelen van de plenaire vergadering bezwaar zouden maken 

(geen). Tijdens de vergadering van 9 april, waaraan de voorzitter van de werkgroep, de woordvoerders, één 

vertegenwoordiger van elke plenaire component en het gemeenschappelijk secretariaat deelnamen, kon de 

laatste hand worden gelegd aan de ontwerpvoorstellen die lichtjes moesten worden gewijzigd.  


