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Samenvattend verslag van de eerste en constituerende vergadering van het 

dagelijks bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa 

Woensdag 24 maart 2021 

17.00-19.00, Europagebouw (zaal S7, hybride vergadering) 

Deelnemers: zie deelnemerslijst in de bijlage 

Samenvatting en conclusies: 
 

Het dagelijks bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft op 
24 maart 2021 zijn eerste en constituerende vergadering gehouden in het gebouw van de 
Raad (in hybride vorm), naar aanleiding van de uitnodiging van de drie voorzitters van de 
EU-instellingen. Het dagelijks bestuur zal toezicht houden op de werkzaamheden, het proces 
en de organisatie van de Conferentie. 

 

Deze eerste vergadering vond plaats in een constructieve en positieve sfeer en werd 
gezamenlijk voorgezeten door Portugees staatssecretaris voor EU-aangelegenheden 
Ana Paula Zacarias, vicevoorzitter van de Commissie Dubravka Šuica en EP-lid 
Guy Verhofstadt. De deelnemers bevestigden hun gehechtheid aan een inclusieve en 
transparante samenwerking om de Conferentie tot een succes te maken en benadrukten 
dat het dagelijks bestuur als één entiteit moet optreden. 

 

Het dagelijks bestuur ondernam de eerste stappen om ervoor te zorgen dat burgers snel 
kunnen gaan bijdragen aan de Conferentie, met name op het meertalig digitaal platform. 
Het platform werd zeer goed ontvangen door de deelnemers en de snelle lancering ervan 
werd door iedereen gesteund. Vóór de volgende vergadering van het dagelijks bestuur zullen 
nog voorstellen worden gedaan om tegemoet te komen aan vragen over de presentatie van 
de onderwerpen, teneinde de lancering van het platform op 19 april 2021 goed te keuren. 
Het dagelijks bestuur liet het besluit over de visuele identiteit over aan het gemeenschap-
pelijk secretariaat, met steun van de respectieve communicatiediensten. 

 

Het dagelijks bestuur besprak de mogelijkheid van een officieel evenement in Straatsburg op 
9 mei en een mogelijke eerste plenaire vergadering van de Conferentie op 10 mei 
(afhankelijk van de beperkingen in verband met de COVID-19-pandemie). Het dagelijks 
bestuur wisselde ook van gedachten over zijn interne werkwijze en de werkwijze van de 
plenaire vergadering. Er zal een ontwerptekst over de werkwijze van de Conferentie 
(dagelijks bestuur en plenaire vergadering) worden opgesteld met het oog op de bespreking 
en goedkeuring ervan tijdens de volgende vergadering van het dagelijks bestuur. 

 

De volgende vergadering van het dagelijks bestuur is gepland op 7 april 2021. 
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1. Inleidende opmerkingen en gedachtewisseling 

Tijdens deze constituerende vergadering van het dagelijks bestuur maakten alle 
vertegenwoordigers en waarnemers korte inleidende opmerkingen. Allen bevestigden hun 
engagement voor inclusieve en transparante samenwerking en om van de Conferentie een 
succes te maken. 

Portugees staatssecretaris Zacarias zat dit agendapunt voor en benadrukte dat er op 
transparante en inclusieve wijze moet worden samengewerkt. Zij verklaarde dat de 
werkzaamheden gebaseerd zullen worden op de gezamenlijke verklaring. 

De gezamenlijke voorzitters benadrukten het bijzondere karakter van de Conferentie als een 
unieke gelegenheid om een gemeenschappelijke koers voor de toekomst uit te stippelen, 
waarbij de drie EU-instellingen de burgers voor het eerst rechtstreeks hun mening over de 
toekomst van Europa vragen. 

Zij onderstreepten de noodzaak om in dit proces innovatief te zijn en herinnerden aan de 
doelstelling om de burgers centraal te stellen in de beraadslagingen. De rol van het dagelijks 
bestuur om de Conferentie in goede banen te leiden en de noodzaak om als één enkele 
entiteit te werken, werden van cruciaal belang geacht. 

De vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur benadrukten dat het hoofddoel is de 
burgers bij het hele proces te betrekken. Er werd gewezen op de noodzaak van interactieve 
communicatie, en een open, inclusief en gebruikersvriendelijk systeem. Het dagelijks 
bestuur was ingenomen met het Handvest dat moet worden nageleefd door iedereen die 
aan de oefening deelneemt. Er werd benadrukt dat de Conferentie ook moet luisteren naar 
kritische stemmen. Zij moet ook waakzaam zijn als het gaat om illegale inhoud en haattaal. 
Ook werd gewezen op het belang van de deelname van burgers aan de plenaire 
vergaderingen van de Conferentie. 

Sommigen wezen op het strakke tijdschema en op de noodzaak om de raadplegingen vóór 
het einde van het jaar te houden, ruim vóór de voorbereiding van het gezamenlijk verslag 
aan het gezamenlijk voorzitterschap in het voorjaar van 2022 tijdens het Franse 
voorzitterschap. 

Een aantal andere leden van het dagelijks bestuur waren ingenomen met de inclusieve 
aanpak, waarbij alle fracties van het Europees Parlement en de nationale parlementen 
worden betrokken. Ook werd gewezen op de grote belangstelling van de lidstaten voor de 
Conferentie. 

Andere leden waren verheugd over de interinstitutionele samenwerking bij dit innovatieve 
proces, dat ook kan worden gezien als een soort gedecentraliseerd strategisch verkennings-
project. Sommigen wezen erop dat het resultaat in concrete stappen moet worden vertaald, 
onder meer via de respectieve werkprogramma's van de instellingen. 

Sommige waarnemers benadrukten dat dit niet alleen een luisteroefening mag zijn, maar 
een ruimte voor overleg en een dynamisch Europees debat moet worden en dat er 
fundamenteel verschillende meningen over de Unie en haar waarden zijn die een antwoord 
moeten krijgen. Niettemin werd benadrukt dat de Conferentie, ondanks de verschillende 
standpunten, met een open en positieve houding moet worden benaderd en erop 
gericht moet zijn de Unie dichter bij de burger te brengen, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel. Voorts werd benadrukt dat dit een ambitieus, transparant en open 
proces voor iedereen moet zijn, wil het een succes worden. 

Andere waarnemers wezen ook op de positieve ervaringen die Europese regio's met de 
participatie van burgers hebben opgedaan en benadrukten de sleutelrol van de nationale 
parlementen en de bijzondere band die zij met de burgers hebben. Er werd benadrukt dat  
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Conclusie: Leden en waarnemers bevestigden hun engagement voor inclusieve en 
transparante samenwerking en om van de Conferentie over de toekomst van Europa een 
succes te maken. 

ook verder dan Europa moet worden gekeken en dat de Conferentie een open proces moet 
zijn.Voorts werd benadrukt dat de komende voorzitterschappen van de Raad het meest bij 
het proces betrokken zullen zijn. Daarom is het belangrijk de samenwerking tussen de 
nationale regeringen en de nationale parlementen te versterken. 

Er werd gewezen op de steun van het Europees Comité van de Regio's en het Economisch en 
Sociaal Comité en op hun bereidheid om de beginselen van de gezamenlijke verklaring te 
onderschrijven en actief bij te dragen aan het proces. Er werd opgemerkt dat de ervaringen 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité met bemiddeling tussen werkgevers, 
werknemers en burgers een toegevoegde waarde voor de Conferentie zullen betekenen. 

Voorts werd benadrukt dat de sociale partners bij de werkzaamheden van de Conferentie 
moeten worden betrokken om in het dagelijks bestuur een niet-institutioneel perspectief te 
bieden. Tot slot werd gewezen op het belang van het bespreken van onderwerpen die 
verband houden met de economie, de arbeidsmarkt en sociale kwesties. De uitgenodigde 
sociale partners vroegen om alle erkende sociale partners bij het dagelijks bestuur te 
betrekken. 

 

 

2. Gedachtewisseling over het meertalig digitaal platform en de lancering ervan 

Vicevoorzitter van de Commissie Dubravka Šuica zat dit agendapunt over het digitale 
platform voor. Zij benadrukte het belang van het meertalig digitaal platform als de digitale 
hub van de Conferentie en wees op de noodzaak om het goed te keuren, samen met een 
reeks basisbeginselen voor de deelnemers, zodat het debat onder de burgers spoedig van 
start kan gaan. Zij deelde mee dat het platform vertalingen in alle officiële talen van de EU 
zal bieden, waardoor burgers een echte kans krijgen om transnationale debatten te voeren. 
Burgers en organisaties kunnen evenementen organiseren en rechtstreeks feedback geven 
op het platform. Om actief bij te dragen aan en gebruik te maken van het platform, moeten 
de burgers zich verbinden tot een handvest waarin de beginselen zijn opgenomen die zijn 
vastgelegd in de EU-Verdragen en in de gezamenlijke verklaring. Er zal ook een moderatie-
systeem worden ingevoerd. Voorts benadrukte zij dat de onderwerpen overeenkomen met 
die in de gezamenlijke verklaring. Ook hebben burgers in de categorie "overige" de 
mogelijkheid om op eigen initiatief debatten te starten. 

Het dagelijks bestuur verzocht de directeur-generaal Communicatie van de Europese 
Commissie een voorstel voor een meertalig digitaal platform in te dienen. Het platform zal 
zorgen voor maximale participatie, beraadslaging, toegankelijkheid en transparantie. Het is 
opgezet als een meertalig interactief instrument en als de digitale hub voor de Conferentie, 
d.w.z. de centrale plek waar burgers alle informatie over de Conferentie kunnen vinden en 
ideeën kunnen uitwisselen en waar de input van een groot aantal evenementen zal worden 
verzameld. Via het platform kunnen alle gegevens worden geanalyseerd, gemonitord en 
gepubliceerd. De presentatie ging ook in op de voorgestelde visuele identiteit. 

Tijdens de bespreking die volgde werd het platform zeer goed ontvangen door de deel-
nemers en werd overeengekomen dat het zo spoedig mogelijk van start moet gaan, met 
19 april 2021 als mogelijke datum. Sommigen stelden een aantal vragen met betrekking tot 
de opsomming van onderwerpen, met name of migratie, veiligheid, en sociale en 
economische kwesties voldoende aandacht krijgen in de lijst van onderwerpen waaraan  
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Conclusie: Het dagelijks bestuur besprak het meertalige digitale platform en stemde ermee 
in om het zo snel mogelijk op te starten. Het dagelijks bestuur nam nota van suggesties met 
betrekking tot de beschrijving van onderwerpen en de gezamenlijke voorzitters zullen 
terugkomen met suggesties voor de volgende vergadering van het dagelijks bestuur met het 
oog op de lancering van het platform op 19 april. Het dagelijks bestuur besloot de keuze van 
de visuele identiteit over te laten aan het gemeenschappelijk secretariaat en de respectieve 
communicatiediensten, op basis van de tot dusver verrichte werkzaamheden. 

Conclusie: De voorzitters bereiden vóór de volgende vergadering een ontwerptekst over de 
werkwijze van het dagelijks bestuur en een ontwerptekst over het reglement van orde van de 
Conferentie voor. 

burgers zullen kunnen bijdragen. De gezamenlijke voorzitters beslisten om tijdens de 
volgende vergadering op 7 april met een voorstel te komen waarin de suggesties ter zake 
worden opgenomen. 

Er werden ook vragen gesteld over de analytische capaciteit van het platform, de mogelijk-
heid om naast de officiële talen van de EU andere talen te gebruiken, en de mogelijkheid 
voor niet-EU-burgers om te reageren. 

Er werd bevestigd dat het platform een analysecapaciteit heeft die gebaseerd is op 
artificiële intelligentie en moderatie, en dat alle nodige maatregelen inzake beveiliging en 
gegevensbescherming zijn getroffen. Het instrument werkt volledig in de 24 officiële talen 
en het dagelijks bestuur kan zo nodig besluiten nemen over praktische regelingen met 
individuele lidstaten. Wat niet-EU-burgers betreft, werd opgemerkt dat de Conferentie in de 
eerste plaats gericht is op burgers van de Unie, maar dat er geen geoblocking zou zijn. 

Wat de visuele identiteit betreft, stemde het dagelijks bestuur ermee in het besluit daarover 
over te laten aan het gemeenschappelijk secretariaat, met de steun van de respectieve 
communicatiediensten, op basis van de tot dusver verrichte werkzaamheden, met inbegrip 
van de burgerraadpleging over de aspecten van de visuele identiteit. 

 

 

3. Gedachtewisseling over de werkwijze van de plenaire vergadering en het dagelijks 
bestuur 

EP-lid Guy Verhofstadt zat dit agendapunt voor. Hij beschreef de belangrijkste elementen 
die voor de werkwijze van de Conferentie aan bod moeten komen, met name wat betreft 
het dagelijks bestuur en de plenaire vergadering van de Conferentie, zodat de werkzaam-
heden van de Conferentie in de praktijk en tijdig voor de officiële opening ervan kunnen 
worden gestart, allemaal binnen het kader van de gezamenlijke verklaring. Hij gaf met name 
aan dat, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring, de 9 vertegenwoordigers van het 
dagelijks bestuur bij consensus besluiten zullen nemen. Tot de punten die voor het dagelijks 
bestuur moesten worden behandeld behoorden de rol van de gezamenlijke voorzitters, de 
rol van waarnemers en de praktische aspecten van de vergaderingen van het dagelijks 
bestuur. Hij was tevens van mening dat het gemeenschappelijk secretariaat fysiek op één 
locatie moet samenwerken. Wat de plenaire vergadering betreft, moest ook aandacht 
worden besteed aan de omvang van de plenaire vergadering en van de delegaties, aan de 
besluitvorming, en aan de opzet en de organisatie van burgerpanels. Er vond een eerste 
bespreking plaats, waarbij het dagelijks bestuur onderstreepte dat snel overeenstemming 
moest worden bereikt over de werkwijze van de Conferentie, en met name van het dagelijks 
bestuur. Er werd ook gewezen op de urgentie om andere cruciale aspecten, zoals de 
plenaire vergaderingen en de burgerpanels, te bespreken. Guy Verhofstadt stelde voor om 
vóór de volgende vergadering van het dagelijks bestuur een ontwerptekst over het 
reglement van orde van de Conferentie aan de andere voorzitters voor te leggen. 
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Conclusie: De volgende vergadering van het dagelijks bestuur vindt plaats op 7 april 2021. 

4. Volgende stappen en volgende vergadering 

De vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur kwamen overeen dat de volgende 
vergadering van het dagelijks bestuur op 7 april zal plaatsvinden en betrekking zal hebben 
op alle openstaande kwesties in verband met de lancering van het platform, de voor-
bereiding van het startevenement op 9 mei, een mogelijke plenaire vergadering, de 
werkwijze van het dagelijks bestuur en de plenaire vergadering, en de burgerpanels. 

 

 

Contactpersoon: Susanne Höke, lid van het gemeenschappelijk secretariaat 
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Secretary of State for EU Affairs 
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