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Samenvattend verslag van de tweede vergadering van het dagelijks bestuur van de 

Conferentie over de toekomst van Europa 

Woensdag 7 april 2021 

17.00-20.00, Spinelli-gebouw van het Europees Parlement (zaal 5G3, hybride vergadering) 

Deelnemers: zie deelnemerslijst in de bijlage 

Samenvatting en conclusies: 
 
Het dagelijks bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft op 7 april 2021 
zijn tweede vergadering gehouden in het Spinelli-gebouw van het Europees Parlement (in 
hybride vorm). 
 

De tweede vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door vicevoorzitter van de Commissie 
voor Democratie en Demografie Dubravka ŠUICA, Portugees staatssecretaris voor 
EU-aangelegenheden Ana Paula ZACARIAS, en lid van het Europees Parlement 
Guy VERHOFSTADT. Guy Verhofstadt opende de vergadering en sloot de vergadering. 
 

Na de uitvoering van de aanpassingen waar vertegenwoordigers tijdens de laatste 
vergadering om hadden verzocht en aanvullende verduidelijkingen en antwoorden van de 
diensten van de Commissie, keurde het dagelijks bestuur het meertalig digitaal platform 
goed, met inbegrip van het Handvest en de visuele identiteit die door de communicatie-
diensten van de drie instellingen zijn overeengekomen en door het gemeenschappelijk 
secretariaat zijn goedgekeurd, met het oog op de officiële lancering ervan op 19 april 2021. 
 

Het dagelijks bestuur keurde de door de gezamenlijke voorzitters voorgestelde ontwerptekst 
voor de werkwijze van het dagelijks bestuur ongewijzigd goed. 
 

Wat het reglement van orde van de Conferentie betreft, presenteerde Guy Verhofstadt zijn 
voorstel. Op basis van het aansluitende debat en de verwachte schriftelijke bijdragen van de 
vertegenwoordigers en waarnemers van het dagelijks bestuur zal het gemeenschappelijk 
secretariaat een ontwerptekst voor het reglement van orde van de Conferentie opstellen en 
deze aan de voorzitters voorleggen met het oog op de indiening van een gemeenschappelijk 
voorstel van de voorzitters tijdens de volgende vergadering van het dagelijks bestuur en de 
goedkeuring van het reglement van orde uiterlijk op 9 mei. 
 

De communicatiediensten van de drie instellingen krijgen de opdracht om een gezamenlijk 
voorstel voor een openingsevenement op 9 mei op te stellen en het via het gemeenschap-
pelijk secretariaat bij de voorzitters in te dienen, met het oog op de goedkeuring van een 
ontwerpprogramma tijdens de volgende vergadering van het dagelijks bestuur. 
 

De volgende vergadering van het dagelijks bestuur vindt plaats op 22 april. 
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EP-lid Guy Verhofstadt opende de vergadering. 
 

1. Goedkeuring van het meertalig digitaal platform (inclusief het Handvest) 

Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Commissie, zat dit agendapunt over het digitale 
platform voor. Zij benadrukte dat de kwesties die tijdens de laatste vergadering van het 
dagelijks bestuur aan de orde zijn gesteld, worden behandeld, zodat het platform op 
19 april van start kan gaan en de eerste activiteiten kan registreren, drie weken voor het 
openingsevenement van de Conferentie op 9 mei. Zij wees op de volgende punten: 

 er zijn twee nieuwe onderwerpen toegevoegd (over migratie en over onderwijs, 
cultuur, jeugd en sport), waardoor de lijst op 10 onderwerpen komt te staan; enkele 
onderwerpen werden aangepast om expliciet te verwijzen naar de rechtsstaat en 
veiligheid, en naar sociale rechtvaardigheid en banen; 

 een deel van het platform zal informatie en documenten over de Conferentie 
verstrekken, onder meer over het beheer van de Conferentie, de belangrijkste 
documenten en ondersteuning met betrekking tot het gebruik van het digitale 
platform; 

 wat de deelname van burgers buiten de EU betreft, zal het platform niet 
geblokkeerd worden op basis van geografische locatie (geoblocking) en zullen de 
moderatoren een pragmatische aanpak hanteren. Benadrukt werd dat dit ook 
belangrijk is omdat EU-burgers buiten de EU op die manier kunnen deelnemen. De 
moderatoren zullen er echter nauwlettend op toezien dat de debatten binnen de 
parameters van de Conferentie blijven en dat zo nodig inhoud kan worden uit-
gesloten van de analyse of aanvullende maatregelen kunnen worden overwogen; 

 wat het gebruik van niet-officiële talen betreft, onderstreepte zij dat het platform in 
de officiële talen werkt, maar dat er technische oplossingen voorhanden zijn 
waarmee de betrokken lidstaten het platform kunnen ondersteunen door deze 
bijdragen snel op te sporen, te vertalen en te uploaden. 
 

De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal voor Communicatie van de 
Europese Commissie werden verzocht aanvullende toelichting te geven bij eerder 
ingediende vragen en bij nieuwe opmerkingen die leden van het dagelijks bestuur tijdens 
de bespreking maakten. Zij gaven de volgende toelichting: 

 er zijn verschillende voorzorgsmaatregelen genomen tegen misbruik. Het meertalige 
moderatorteam zal alert zijn op trollen, nepnieuws en haattaal. De moderatie zal 
achteraf op transparante wijze plaatsvinden. Gebruikers zullen ook zelf ongepaste 
inhoud kunnen signaleren. Een quotasysteem voor dagelijkse interventies kan 
voorkomen dat bots of andere georganiseerde campagnes het platform 
destabiliseren. Met betrekking tot de snelheid waarmee inhoud wordt verwijderd, is 
het de bedoeling dat die binnen enkele uren en uiterlijk binnen één dag wordt 
verwijderd; 

 wat de analyse van de bijdragen aan het platform betreft: dit zal worden onder-
steund door artificiële intelligentie voor tekstmining die is ontwikkeld door het 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie. Dit zal het 
menselijke element niet vervangen, maar zal helpen bij de eerste fase van het 
identificeren, sorteren en categoriseren van ideeën en voorstellen. Alle 
evenementen moeten daarom op het platform worden geregistreerd en gemeld. 
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Organisatoren van evenementen moeten debatten omzetten in concrete ideeën. 
Deze zullen vervolgens worden omgezet in toegankelijke verslagen, die het gemeen-
schappelijk secretariaat onder toezicht van het dagelijks bestuur zal voltooien. De 
analyseverslagen over de ideeën en evenementen zullen als input dienen voor de 
debatten van de burgerpanels en de plenaire vergadering; 

 nationale evenementen zullen duidelijk worden vermeld en herkenbaar zijn en er zal 
een specifiek contactpunt zijn voor het opzetten van evenementen; 

 wat de rangschikking van de weergegeven bijdragen betreft, zal het aantal personen 
dat opmerkingen maakt over de bijdrage of deze steunt, zichtbaar zijn en zullen er 
regelmatig realtimestatistieken over bijdragen beschikbaar zijn. Gebruikers zullen 
ook op andere manieren kunnen volgen wat er met hun input gebeurt en feedback 
kunnen krijgen, onder meer via notificaties en nieuwsbrieven; 

 wat de zichtbaarheid van nationale en institutionele evenementen betreft, komt er 
een kleurcodesysteem en een contactpunt om evenementen te kunnen organiseren; 

 alle evenementen, met inbegrip van evenementen die door andere partners en ngo’s 
worden georganiseerd, zullen worden ondersteund door een helpdesk, met toolkits 
en advies voor alle organisatoren. De eigen logo's van de organisatoren kunnen 
naast het logo van de Conferentie worden gebruikt, mits de visuele identiteit van de 
Conferentie altijd wordt weergegeven door het vaste logo van de Conferentie; 

 wat het mogelijke recht van beroep tegen beslissingen van moderatoren betreft, 
worden bijzondere gevoelige gevallen voorgelegd aan het gemeenschappelijk 
secretariaat. 
 

Guy Verhofstadt constateerde dat de meeste eerder geuite zorgpunten in aanmerking 
waren genomen en meende dat het platform groen licht kon krijgen. Hij was van mening 
dat het dagelijks bestuur in de toekomst misschien problematische kwesties zal moeten 
aanpakken, omdat het instrument een pioniersrol vervult voor de Conferentie. 

Ana Paula Zacarias was het ermee eens dat de aanpassingen de meeste aan de orde 
gestelde zorgpunten hadden opgelost en dankte DG COMM voor de antwoorden en de 
grote inspanningen om dit instrument op te zetten. Ook onderstreepte zij het belang van 
de lancering van dit nieuwe instrument op 19 april en van de mogelijkheid om gaandeweg 
eventuele aanpassingen en veranderingen uit te voeren, indien dat nodig zou zijn. 

Voorzitter Dubravka Šuica concludeerde dat het dagelijks bestuur het voorstel kon goed-
keuren. De voorzitter voegde eraan toe dat de lancering een persconferentie zal omvatten 
waarin het platform wordt gepresenteerd, en dat dit zal worden voorafgegaan door een 
gezamenlijk opiniestuk en een mediacampagne. 

 

Conclusie: 

Na de uitvoering van de aanpassingen waar vertegenwoordigers tijdens de laatste 
vergadering om hadden verzocht en aanvullende verduidelijkingen en antwoorden van de 
diensten van de Commissie, keurde het dagelijks bestuur het meertalig digitaal platform 
goed, met inbegrip van het Handvest en de visuele identiteit die door de 
communicatiediensten van de drie instellingen zijn overeengekomen en door het 
gemeenschappelijk secretariaat zijn goedgekeurd, met het oog op de officiële lancering 
ervan op 19 april 2021. 
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2. Goedkeuring van de werkwijze van het dagelijks bestuur en presentatie van het 
reglement van orde voor de plenaire vergaderingen van de Conferentie, incl. de 
Europese burgerpanels 

Portugees staatssecretaris Ana Paula Zacarias zat dit agendapunt voor. Ze benadrukte dat 
de gezamenlijke verklaring de basis vormt voor het reglement van orde en dat het 
reglement van orde van de Conferentie uit drie bouwstenen zal bestaan: de werkwijze van 
het dagelijks bestuur, burgerparticipatie (het meertalig digitaal platform en Europese 
burgerpanels) en de plenaire vergadering van de Conferentie. 

De voorzitter presenteerde de voornaamste onderdelen van het hoofdstuk over de 
werkwijze van het dagelijks bestuur (samenstelling van het dagelijks bestuur, werkwijze, 
gemeenschappelijk secretariaat, de mogelijkheid om deskundigen in te schakelen, het 
bijeenroepen van vergaderingen, vergaderrooster en agenda, documentatie, organisatie van 
vergaderingen, transparantie en plaats van vergaderingen). 

De voorzitter riep op om snel tot een besluit te komen over het reglement van orde, met de 
goedkeuring van de werkwijze van het dagelijks bestuur tijdens de vergadering van vandaag, 
en de analyse van de twee andere bouwstenen in de komende weken, met het oog op de 
volledige goedkeuring van het reglement van orde uiterlijk op 9 mei. 

In het aansluitende debat werden onder meer vragen gesteld over: 

 de deelname en rol van waarnemers in het dagelijks bestuur, met name van de 
sociale partners, en de eventuele uitnodiging van het maatschappelijk middenveld 
voor vergaderingen van het dagelijks bestuur; 

 de mogelijkheid voor waarnemers om deel te nemen aan de voorbereidende 
werkzaamheden van het dagelijks bestuur; 

 de mogelijkheid voor vertegenwoordigers en waarnemers om te worden vervangen; 

 de basis voor de conclusies van de plenaire vergadering van de Conferentie, die het 
dagelijks bestuur moet opstellen; 

 de termijnen voor het verzenden van documenten voor vergaderingen van het 
dagelijks bestuur; 

 de rol van deskundigen. 

In antwoord hierop wees de voorzitter op de volgende punten: 

 wat de deelname van uitgenodigde waarnemers betreft, verwees de voorzitter naar 
de formulering in de gezamenlijke verklaring, die niet kan worden gewijzigd met 
betrekking tot de werkwijze, maar zij merkte op dat het dagelijks bestuur in de 
praktijk zo transparant en inclusief mogelijk zal zijn en in beginsel zal doorgaan met 
de tot dusver gevolgde praktijk waarbij voor alle vergaderingen van het dagelijks 
bestuur waarnemers van het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en de sociale partners worden uitgenodigd; 

 de voorzitters bereiden de vergaderingen van het dagelijks bestuur voor; indien nodig 
treden zij in contact met permanente waarnemers en uitgenodigde waarnemers voor 
input of overleg; 

 zoals stond vermeld in de uitnodigingsbrief van de drie voorzitters voor de eerste 
vergadering van het dagelijks bestuur kunnen noch vertegenwoordigers, noch 
waarnemers worden vervangen; in een geest van compromisbereidheid kan iemand 
anders de vergadering in hun plaats volgen, maar alleen in een luistermodus; 
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 de deelname van maatschappelijke organisaties in het dagelijks bestuur is niet 
voorzien in de gezamenlijke verklaring; zij moeten echter vertegenwoordigd zijn in 
de plenaire vergadering van de Conferentie; 

 documentatie wordt twee werkdagen van tevoren verzonden; 

 de werkwijze voorziet in de mogelijkheid deskundigen in te schakelen en uit te 
nodigen; dit vraagstuk zal met name worden behandeld in het kader van de 
organisatie van burgerpanels; 

 vragen in verband met de conclusies van de plenaire vergadering van de Conferentie 
moeten worden behandeld in het hoofdstuk met de regels voor de plenaire 
vergadering van de Conferentie. 
 

Conclusie: 

Het dagelijks bestuur keurde de door de voorzitters voorgestelde ontwerptekst voor de 
werkwijze van het dagelijks bestuur ongewijzigd goed. 

 

In dit deel van het agendapunt presenteerde Guy Verhofstadt zijn voorstel voor de andere 
bouwstenen van het reglement van orde, met name de plenaire vergadering van de 
Conferentie en burgerparticipatie (burgerpanels en het digitale platform). Hij schetste de 
voornaamste onderdelen van het voorstel met betrekking tot de beginselen van de 
Conferentie, burgerevenementen en burgerpanels, het feedbackmechanisme, jongeren-
participatie, het digitale platform, de samenstelling en organisatie van de plenaire 
vergadering van de Conferentie, transparantie en de presentatie van de conclusies. 

Voor burgerpanels stelde hij voor om alleen de hoofdbeginselen in de regels vast te leggen 
en de gedetailleerde praktische organisatie eventueel in een afzonderlijk document op te 
nemen. 

Ana Paula Zacarias en Dubravka Šuica bedankten Guy Verhofstadt voor zijn voorstel, dat 
verder moest worden besproken en geanalyseerd samen met andere bijdragen van 
vertegenwoordigers en waarnemers. Ana Paula Zacarias herinnerde er tevens aan dat de 
gezamenlijke verklaring de basis vormt voor het reglement van orde en wees op de oproep 
tot een "slanke governancestructuur". Tijdens het aansluitende debat werd de deelnemers 
gevraagd hun standpunten, opmerkingen en ideeën kenbaar te maken en om hun bijdragen 
de komende dagen schriftelijk in te dienen, zodat de voorzitters een gemeenschappelijk 
voorstel kunnen opstellen dat tijdens de volgende vergadering van het dagelijks bestuur zal 
worden gepresenteerd. 

In het aansluitende debat werden onder meer vragen gesteld over: 

 de omvang en de samenstelling van de plenaire vergadering van de Conferentie en 
de onderdelen ervan; 

 de rol van de plenaire vergadering van de Conferentie en de conclusies ervan; 

 de samenstelling en selectie van de Europese burgerpanels; 

 het verband tussen de via het digitale platform ontvangen bijdragen en de agenda's 
van het burgerpanel en de plenaire vergadering; 

 de deelname van kandidaat-lidstaten en andere staten die nauwe banden hebben 
met de EU; 
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 het tijdschema van de Conferentie, rekening houdend met de COVID-19-pandemie; 

In antwoord hierop riep voorzitter Ana Paula Zacarias op tot een pragmatische aanpak, 
zodat de regels uiterlijk op 9 mei kunnen worden goedgekeurd, en zij herinnerde eraan dat 
de burgers centraal staan op de Conferentie. 

 

Conclusie: 

Guy Verhofstadt presenteerde zijn voorstel voor het reglement van orde van de 
Conferentie. Op basis van het aansluitende debat en de verwachte schriftelijke bijdragen 
van de vertegenwoordigers en waarnemers van het dagelijks bestuur zal het gemeen-
schappelijk secretariaat een ontwerptekst voor het reglement van orde van de Conferentie 
opstellen en deze aan de voorzitters voorleggen met het oog op de indiening van een 
gemeenschappelijk voorstel van de voorzitters tijdens de volgende vergadering van het 
dagelijks bestuur en de goedkeuring van het reglement van orde uiterlijk op 9 mei. 

3. Evenement op 9 mei 

Guy Verhofstadt zat dit agendapunt voor en benadrukte de belangrijkste aspecten van het 
openingsevenement van de Conferentie op 9 mei: 

 het evenement vindt plaats in de gebouwen van het Europees Parlement in 
Straatsburg; 

 het wordt in een hybride vorm gehouden (ongeveer 2 uur), waardoor het een modern, 
dynamisch en origineel evenement voor de kijkers wordt; 

 de respectieve communicatiediensten van de drie instellingen zullen via het 
gemeenschappelijk secretariaat een voorstel indienen tijdens de volgende 
vergadering van het dagelijks bestuur. 
 

Conclusie: 

De communicatiediensten van de drie instellingen krijgen de opdracht om een gezamenlijk 
voorstel voor een openingsevenement op 9 mei 2021 op te stellen en het via het gemeen-
schappelijk secretariaat bij de voorzitters in te dienen, met het oog op de goedkeuring van 
een ontwerpprogramma tijdens de volgende vergadering van het dagelijks bestuur. 
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De voorzitter gaf aan dat er vóór de start van de Conferentie een vergadering van het 

dagelijks bestuur moet worden gepland om het reglement van orde goed te keuren en een 

vergaderrooster vast te stellen. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur vindt 

plaats op 22 april1. 

 

Conclusie: De volgende vergadering van het dagelijks bestuur vindt plaats op 22 april. 

 

EP-lid Guy Verhofstadt sloot de vergadering. 

 

 

Contactpersoon: Eva-Maria Poptcheva, lid van het gemeenschappelijk 

secretariaat 

  

                                                           
1  Zoals overeengekomen door de voorzitters. 
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OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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State Secretary for EU Affairs 
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Minister for EU Affairs 
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