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Samenvattend verslag van de derde vergadering van de 

raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van 

Europa 

Donderdag 22 april 2021 

16.00-19.00 uur, Europagebouw (zaal S7, hybride 

vergadering) Deelnemers: zie deelnemerslijst in de bijlage 

Samenvatting en conclusies: 
 

De raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft op 22 april 2021 
zijn derde vergadering gehouden in het gebouw van de Raad (in hybride vorm). 

 

De derde vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door lid van het Europees 
Parlement Guy Verhofstadt, staatssecretaris voor EU-aangelegenheden van Portugal 
Ana Paula Zacarias, en vicevoorzitter van de Commissie voor Democratie en Demografie 
Dubravka Šuica. Mevrouw Zacarias opende en sloot de vergadering. 

 

De raad van bestuur keurde het programma en de regeling voor het openingsevenement 
op 9 mei goed. 

 

Op basis van de bijdragen van vertegenwoordigers en waarnemers en het debat tijdens de 
vergadering keurde de raad van bestuur het door de gezamenlijke voorzitters voorgestelde 
ontwerpreglement van orde inzake de gemeenschappelijke beginselen en de reikwijdte van 
de Conferentie en burgerparticipatie, met enkele wijzigingen, goed. 

 

De raad van bestuur besprak het ontwerpreglement van orde met betrekking tot de plenaire 
vergadering van de Conferentie, met name de rol en samenstelling ervan. In het licht van de 
gedachtewisseling gaf de raad van bestuur het gemeenschappelijk secretariaat de opdracht 
om een ontwerptekst op te stellen zodat het reglement van orde uiterlijk op 9 mei in zijn 
geheel kan worden goedgekeurd. 

 

De gezamenlijke voorzitters informeerden de raad van bestuur over de praktische werkwijze 
voor de organisatie van de Europese burgerpanels. Deze zal nog verder worden bijgewerkt 
en er zal een gedetailleerd handboek worden opgesteld. 
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Conclusie: 

De raad van bestuur heeft het programma en de regeling voor het openingsevenement op 
9 mei goedgekeurd. 
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Ana Paula Zacarias (voorzitter) opende de vergadering. 

1. Goedkeuring van het programma en de regeling voor het evenement op 9 mei 

Guy Verhofstadt (voorzitter) zat dit agendapunt voor. De voorzitter deelde mee dat de 
communicatiediensten van de drie instellingen, zoals overeengekomen tijdens de vorige 
vergadering van de raad van bestuur van 7 april, bij de gezamenlijke voorzitters een 
gezamenlijk voorstel hebben ingediend voor het openingsevenement op 9 mei 2021. 
Dit zijn de belangrijkste punten uit het voorstel: 

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

- de Franse president zal aan het begin van het evenement een welkomstwoord 
uitspreken als staatshoofd van het gastland; 

- de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zullen een 
toespraak houden over het doel en de verwachtingen van de Conferentie, idealiter in 
gesprek met burgers; 

- de gezamenlijke voorzitters van de Conferentie zullen korte interviews 
geven over het doel van het evenement en de verwachtingen van de 
Conferentie. 

De voorzitter deelde mee dat alle leden van de raad van bestuur zijn uitgenodigd voor het 
evenement. Ana Paula Zacarias (voorzitter) merkte op dat vertegenwoordigers van de 
lidstaten zijn uitgenodigd om op afstand deel te nemen. 

De voorzitter concludeerde dat de raad van bestuur bereid was om het programma goed te 
keuren. 

 

 
2. Ontwerpreglement van orde van de Conferentie 

- Burgerparticipatie: goedkeuring 
- Plenaire vergadering van de Conferentie: bespreking 

Ana Paula Zacarias (voorzitter) zat dit agendapunt voor. Ze riep op om snel tot 
overeenstemming te komen over het reglement van orde, door de hoofdstukken inzake de 
gemeenschappelijke beginselen, de reikwijdte en burgerparticipatie goed te keuren, en een 
gedachtewisseling te houden over het hoofdstuk inzake de plenaire vergadering van de 
Conferentie, zodat het volledige reglement van orde uiterlijk op 9 mei kan worden 
goedgekeurd. 
De voorzitter lichtte de belangrijkste elementen van de hoofdstukken inzake de 
gemeenschappelijke beginselen en de reikwijdte van de Conferentie en burgerparticipatie 
toe (meertalig digitaal platform, evenementen rond de Conferentie, Europese 
burgerpanels). 
Punt 3 inzake de praktische werkwijze voor de Europese burgerpanels werd samen met dit 
agendapunt besproken en werd ingeleid door vicevoorzitter Šuica (voorzitter). De vragen en 
opmerkingen over punt 3 staan in deel 3 van dit verslag. 
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Conclusie: 
Op basis van de bijdragen van vertegenwoordigers en waarnemers en het debat tijdens de 
vergadering heeft de raad van bestuur het door de gezamenlijke voorzitters voorgestelde 
ontwerpreglement van orde inzake de gemeenschappelijke beginselen en de reikwijdte 
van de Conferentie en burgerparticipatie, met enkele wijzigingen, goedgekeurd. 

Conclusie: 
In het licht van deze gedachtewisseling heeft de raad van bestuur het gemeenschappelijk 
secretariaat de opdracht gegeven om een ontwerptekst op te stellen voor het reglement 
van orde van de plenaire vergadering van de Conferentie zodat het reglement uiterlijk op 
9 mei in zijn geheel kan worden goedgekeurd. 
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Tijdens het daaropvolgende debat over gemeenschappelijke beginselen, reikwijdte en 
burgerparticipatie werd overeengekomen om de sociale partners expliciet te vermelden en 
te verduidelijken dat de gezamenlijke voorzitters van de raad van bestuur deze laatste 
vooraf zullen informeren over de praktische werkwijze voor de organisatie van de 
burgerpanels van de Conferentie. 

 
In het volgende deel van dit agendapunt over het reglement van orde van de plenaire 
vergadering legde voorzitter Zacarias uit dat er in dit stadium geen gemeenschappelijk 
voorstel is voorgelegd aan de raad van bestuur omdat de gezamenlijke voorzitters geen 
overeenstemming hebben bereikt over bepaalde belangrijke kwesties. Ze herinnerde eraan 
dat de gezamenlijke verklaring in acht moet worden genomen en wees op de twee 
belangrijkste openstaande kwesties: 
de rol en de samenstelling van de plenaire vergadering van de Conferentie. 

Deelnemers werden verzocht hun mening te geven in het daaropvolgende debat. 
Tijdens dit debat kwamen onder meer de volgende vragen en opmerkingen aan bod: 

- er werden verschillende visies geuit over de rol van de plenaire vergadering van de 
Conferentie, de werkwijze ervan en het proces dat leidt tot het opstellen van de 
conclusies van de vergadering. Sommige deelnemers onderstreepten ook dat het 
interinstitutionele evenwicht in stand moet worden gehouden en wezen op de 
transparantie van het proces; 

- de omvang en de samenstelling van de plenaire vergadering van de Conferentie. 
Meerdere deelnemers benadrukten dat ervoor moet worden gezorgd dat alle 
deelnemers aan de plenaire vergadering passend worden vertegenwoordigd. 
Verschillende deelnemers verwezen tevens naar de gezamenlijke verklaring, waarin 
wordt gesproken van een slanke governancestructuur. Veel deelnemers herinnerden 
aan de doelstelling om burgers centraal te stellen bij de Conferentie; 

- sommige waarnemers pleitten voor passende vertegenwoordiging en volledige deelname 
aan de plenaire vergadering. 

De voorzitter antwoordde hierop dat de gezamenlijke verklaring de basis vormt voor het 
reglement van orde. Ze concludeerde dat over bepaalde punten nagenoeg 
overeenstemming is bereikt, maar dat er nog verdere besprekingen nodig zijn over de rol en 
samenstelling van de plenaire vergadering. Ze pleitte ook voor een pragmatische aanpak, 
zodat het reglement uiterlijk op 9 mei kan worden goedgekeurd. 
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Conclusie: 

De gezamenlijke voorzitters hebben de raad van bestuur geïnformeerd over de praktische 
werkwijze voor de organisatie van de Europese burgerpanels. Deze zal nog verder worden 
bijgewerkt en er zal een gedetailleerd handboek worden opgesteld. 

Volgende vergadering: 

Er staat een vergadering van de raad van bestuur gepland voor 9 mei. 
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3. Praktische werkwijze voor de organisatie van Europese burgerpanels: informatie 
van de gezamenlijke voorzitters 

Dubravka Šuica (voorzitter) zat dit agendapunt voor en benadrukte dat de Europese 
burgerpanels een van de kernpijlers van de Conferentie vormen. In de technische nota die is 
verspreid onder de leden van de raad van bestuur worden onder meer de volgende punten 
aangestipt: 

- de beslissing om willekeurige burgers te selecteren op basis van meerdere criteria; 
- het aantal van 200 deelnemers per panel, waarbij een derde van het panel bestaat uit 

jongeren; 
- de organisatie van vier meertalige panels op verschillende locaties in de EU met ten 

minste drie overlegsessies voor elk panel; 
- vertegenwoordigers van elk burgerpanel zullen deelnemen aan de plenaire vergadering. 

Tijdens het debat dat hierop volgde bleek dat de raad van bestuur over het algemeen 
positief staat tegenover de werkwijze. Er werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt 
over onder meer het selectieproces, jongerenparticipatie, de financiële vergoeding voor 
deelnemende burgers, de selectie van onderwerpen voor de panels en de betrokkenheid 
van maatschappelijke organisaties en sociale partners en de deskundigheid die zij kunnen 
inbrengen. 

In hun antwoord benadrukten de voorzitter en leden van het gemeenschappelijk 
secretariaat dat de selectie van deelnemers zal gebeuren door willekeurige burgers uit te 
kiezen, teneinde panels te vormen die representatief zijn voor de maatschappelijke 
diversiteit van de EU en er zo voor te zorgen dat een breed scala aan burgers deelneemt. 

De technische nota over de praktische werkwijze zal worden bijgewerkt en worden 
omgevormd tot een handboek met richtlijnen voor de organisatie van de panels. Het 
gemeenschappelijke secretariaat zal de raad van bestuur regelmatig op de hoogte houden. 

 

 

 
 

Ana Paula Zacarias (voorzitter) sloot de vergadering. 
 
 

Contactpersonen: Rebecca Rhlalou en Marie-Charlotte van 
Lamsweerde, leden van het gemeenschappelijk 
secretariaat 
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