Samenvattend verslag van de zesde vergadering van de raad van bestuur van de
Conferentie over de toekomst van Europa
maandag 19 juli 2021
16.00 - 18.00, 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 19 juli
2021 zijn zesde vergadering gehouden in het gebouw van de Raad (in hybride vorm).
De zesde vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door EP-lid Guy VERHOFSTADT,
de Sloveense staatssecretaris voor Europese Zaken, Gašper DOVŽAN, en vicevoorzitter
van de Commissie voor Democratie en Demografie, Dubravka ŠUICA. De heer
DOVŽAN opende en sloot de vergadering.
De raad van bestuur hechtte zijn goedkeuring aan de wijziging van artikel 16 van het
reglement van orde van de Conferentie met het oog op een sterkere vertegenwoordiging
van lokale en regionale overheden en sociale partners in de plenaire vergadering van de
Conferentie.
De gezamenlijke voorzitters informeerden de raad van bestuur over de gewijzigde
praktische regelingen voor de organisatie van de Europese burgerpanels, met name met
betrekking tot de volgorde en locaties van de panels, en de methode om de
onderwerpen te bepalen.
De gezamenlijke voorzitters informeerden de raad van bestuur tevens over de stand van
de voorbereidingen voor de werkgroepen van de plenaire vergadering van de
Conferentie.

De gezamenlijke voorzitters informeerden de raad van bestuur over het gezamenlijke
communicatieplan voor de Conferentie over de toekomst van Europa.

Gašper Dovžan (medevoorzitter) heeft de vergadering geopend.
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1. Wijziging van het reglement van orde van de Conferentie wat betreft de

vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden en sociale partners in de
plenaire vergadering van de Conferentie

Dubravka Šuica (medevoorzitter), die dit agendapunt voorzat, introduceerde het voorstel
van de gezamenlijke voorzitters om artikel 16 te wijzigen teneinde het aantal
vertegenwoordigers van sociale partners en lokale en regionale gekozen
vertegenwoordigers in de plenaire vergadering te verhogen. De volgende wijziging van
artikel 16 werd aan de raad van bestuur voorgelegd:
-

het aantal vertegenwoordigers van de sociale partners verhogen van 8 naar 12;
6 gekozen vertegenwoordigers van regionale overheden en 6 gekozen
vertegenwoordigers van lokale overheden toevoegen.

Tijdens de daaropvolgende discussie spraken de deelnemers hun brede steun uit voor de
voorgestelde wijziging.
De sociale partners werd verzocht de 4 extra vertegenwoordigers voor de plenaire
vergadering te nomineren, en het Comité van de Regio's werd verzocht een evenwichtige
lijst van 6 gekozen regionale vertegenwoordigers en 6 gekozen lokale vertegenwoordigers
(die geen zitting hebben in het Comité van de Regio's) samen te stellen.
Verschillende deelnemers vroegen of plaatsvervangers mogen deelnemen aan de
vergaderingen van de raad van bestuur en de plenaire vergadering. De gezamenlijke
voorzitters wezen erop dat dit volgens het eerder overeengekomen standpunt niet is
toegelaten. De samenstelling van delegaties kan indien dit nodig is en de gezamenlijke
voorzitters worden ingelicht, worden gewijzigd, maar er kunnen geen plaatsvervangers
deelnemen aan specifieke vergaderingen. Daarnaast werd bij dit agendapunt een verzoek
ingediend om de Westelijke Balkan te betrekken bij de Conferentie.
De voorzitter concludeerde dat de raad van bestuur deze wijziging van artikel 16 van het
reglement van orde goedkeurde.
Conclusie:
De raad van bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de wijziging van artikel 16
van het reglement van orde van de Conferentie met het oog op een sterkere
vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden en sociale partners in de
plenaire vergadering van de Conferentie.
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2. Gewijzigde regelingen voor de organisatie van Europese burgerpanels:

informatie van de gezamenlijke voorzitters
Dubravka Šuica (medevoorzitter), die dit agendapunt voorzat, wees op de gewijzigde
regelingen, die voorafgaand aan de vergadering waren verspreid, met name de
nieuwigheden inzake de volgorde van de panels, de locaties ervan en de methode om de
discussie vorm te geven. De voorzitter informeerde de raad van bestuur tevens over de
voortgang van de selectieprocedure. Ze deelde mee dat al ongeveer 500 van de 800
burgers zijn geselecteerd en dat de selectie midden augustus zal zijn afgerond. De
medevoorzitter benadrukte dat, hoewel de epidemiologische situatie nauw in de gaten
moet worden gehouden, het belangrijk is om de panels te houden met fysieke
aanwezigheid. Verder beval ze aan dat ook de nationale burgerpanels willekeurig worden
samengesteld en werken volgens de verstrekte richtsnoeren.
Tijdens het debat dat hierop volgde, bleek dat de deelnemers over het algemeen positief
staan tegenover de gewijzigde regelingen.
Er waren onder meer vragen en opmerkingen over de selectieprocedure, waarbij werd
gepleit voor meer transparantie en motivering van de representativiteit van de
geselecteerde burgers. Medevoorzitter Šuica legde uit dat de externe dienstverlener die
belast is met de selectie, aan het einde van de procedure uitleg zal geven over de
naleving van de selectiecriteria.
Er werden een paar vragen gesteld over de methode volgens welke burgers de te
behandelen onderwerpen kiezen, met name gezien de beperkte tijd die de panels hebben
om te discussiëren en de brede onderwerpen. De gezamenlijke voorzitters legden uit dat
de dienstverlener een tussentijds verslag zal opstellen waarin de input van het meertalig
digitaal platform zal worden beschreven en geanalyseerd. Dit verslag zal begin september
verschijnen. Ze merkten op dat dit tussentijds verslag een goede basis zal vormen voor de
keuze van onderwerpen door de panelleden. Het staat de panelleden vrij om prioriteiten te
stellen of extra kwesties te bespreken. De gezamenlijke voorzitters deelden tevens mee
dat onafhankelijke deskundigen de Europese burgerpanels zullen begeleiden.
Conclusie:
De gezamenlijke voorzitters hebben de raad van bestuur geïnformeerd over de
gewijzigde praktische regelingen voor de organisatie van de Europese
burgerpanels, met name met betrekking tot de volgorde en locaties van de panels,
en de methode om de onderwerpen te bepalen.
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3. Werkgroepen van de plenaire vergadering van de Conferentie: informatie van de

gezamenlijke voorzitters
Gašper Dovžan (medevoorzitter), die dit agendapunt voorzat, lichtte de voortgang van de
besprekingen over de werkgroepen toe, waarbij hij erop wees dat de werkgroepen niet
worden genoemd in de gezamenlijke verklaring maar wel in het reglement van orde, als
voorbereidende instanties die de discussies in de plenaire vergadering faciliteren. Hij
merkte op dat er over verschillende kwesties nog geen compromis was bereikt, zoals de
rol van de werkgroepen, de vergaderfrequentie, de verslaglegging, etc. Hij gaf aan dat in
de Raad nog verdere besprekingen moeten plaatsvinden om het standpunt te bepalen,
maar dat het mogelijk zou moeten zijn om in september tot een compromis te komen.
Medevoorzitter Šuica stelde dat de werkgroepen zich moeten beperken tot het
voorbereiden van de plenaire vergadering, op basis van aanbevelingen van de
burgerpanels, waarbij burgers centraal staan en in elke werkgroep een vertegenwoordiger
van de Europese burgerpanels optreedt als rapporteur, eventueel samen met de
voorzitter, zodat er een link is tussen de panels en de plenaire vergadering. Ze pleitte er
ook voor dat de werkgroepen op dezelfde dag bijeenkomen als de plenaire vergadering,
om het voor burgers gemakkelijker te maken. De werkgroepen moeten worden
ondersteund door het gemeenschappelijk secretariaat en de voorzitters zouden over enige
flexibiliteit kunnen beschikken wat de spreektijd betreft. Medevoorzitter Šuica benadrukte
dat er na de zomer snel overeenstemming moet worden bereikt zodat er niet nog meer tijd
wordt besteed aan procedurele kwesties.
Medevoorzitter Verhofstadt pleitte ervoor dat zo snel mogelijk overeenstemming wordt
bereikt over de werkgroepen zodat verder kan worden gegaan met de Conferentie. Hij
drong erop aan dat de werkgroepen van start gaan tijdens de plenaire vergadering van
oktober en, hierbij verwijzend naar het reglement van orde, werken op basis van de input
van het meertalig digitaal platform en de aanbevelingen van nationale burgerpanels en
evenementen. De werkgroepen moeten volgens hem de voorstellen van de plenaire
vergadering schriftelijk voorbereiden. Hij drong erop aan vertrouwen te stellen in de
voorzitters van de werkgroepen en hen enige flexibiliteit te gunnen bij de organisatie van
de werkzaamheden. Hij stelde dat de voorzitter van elke werkgroep de resultaten ervan
moet presenteren aan de plenaire vergadering, waarop dan onmiddellijk wordt gereageerd
door een vertegenwoordiger van de Europese burgerpanels van de werkgroep, die het
standpunt van de burgerpanels kenbaar maakt.
Hierop volgde een debat:
- Enige deelnemers uitten hun bezorgdheid en brachten in herinnering dat het de
bedoeling was om een slanke structuur te hebben, waarbij burgers centraal staan. Ze
benadrukten het informele karakter van de werkgroepen en stelden dat de
werkgroepen moeten plaatsvinden binnen de tijd die is toegewezen aan de plenaire
vergadering.
-

Sommige deelnemers benadrukten dat de werkgroepen een belangrijke rol spelen bij
het voorbereiden van de plenaire vergadering, door de voorstellen te bespreken, en
drongen erop aan dat de werkgroepen snel van start gaan.

-

Er werd ook opgemerkt dat de werkgroepen bijeen moeten komen vóór de plenaire
vergadering van oktober, waarbij ze werken op basis van de bijdragen op het meertalig
digitaal platform.

Medevoorzitter Dovžan nam nota van alle opmerkingen en concludeerde dat de
besprekingen zullen worden voortgezet, met het oog op een akkoord in september.
Conclusie:
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De gezamenlijke voorzitters hebben de raad van bestuur geïnformeerd over de
stand van de voorbereidingen voor de werkgroepen van de plenaire vergadering
van de Conferentie.
4. Gezamenlijk communicatieplan voor de Conferentie over de toekomst van

Europa: informatie van de gezamenlijke voorzitters
Guy Verhofstadt (medevoorzitter), die dit agendapunt voorzat, informeerde de raad van
bestuur over het gezamenlijke communicatieplan dat door de directoraten-generaal
Communicatie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is uitgewerkt, op
verzoek van de raad van bestuur (26 mei), en gaf aan dat eventuele verdere suggesties
welkom zijn. Hij merkte op dat het gezamenlijke communicatieplan reeds resultaten heeft
opgeleverd en dat het meertalig digitaal platform ondertussen vaker wordt bezocht.
Medevoorzitter Verhofstadt wees op de mogelijkheid om bekende persoonlijkheden in te
zetten, zoals sporters, om het meertalig digitaal platform te promoten met behulp van de
bijbehorende QR-code en vroeg het gemeenschappelijke secretariaat en de directoratengeneraal Communicatie van de drie instellingen na te denken over creatievere
oplossingen. Hij deelde ook mee dat de gezamenlijke voorzitters overeen waren gekomen
dat journalisten de mogelijkheid moeten krijgen de Europese burgerpanels te volgen en
dat de directoraten-generaal Communicatie van de drie instellingen zullen functioneren als
tussenpersoon tussen geïnteresseerde burgers en journalisten.
Medevoorzitter Dovžan merkte op dat het komende Strategische Forum te Bled gewijd zal
zijn aan de Conferentie en dus zal zorgen voor meer belangstelling. Hij riep alle leden van
de raad van bestuur op om hun netwerk in te zetten.
Medevoorzitter Šuica verstrekte statistieken over het meertalig digitaal platform en gaf aan
dat er meer dan 20 000 deelnemers, 1 500 evenementen en ongeveer 5 600 ideeën zijn
geregistreerd op het platform. Ze pleitte ook voor meer communicatie.
In het daaropvolgende debat stelden sommige deelnemers voor om bij elk van de negen
thema's op het platform de trend aan te geven. Anderen stelden voor nationale
parlementen een belangrijke rol te laten spelen bij het mobiliseren van burgers, door
middel van evenementen in hun kiesdistricten.
Medevoorzitter Verhofstadt concludeerde dat deze kwestie op de agenda van de volgende
vergadering van de raad van bestuur zal staan teneinde het gebruik van het platform op
de voet te volgen en te evalueren.
Conclusie:
De gezamenlijke voorzitters hebben de raad van bestuur geïnformeerd over het
gezamenlijke communicatieplan voor de Conferentie over de toekomst van
Europa.
Volgende vergadering:
De datum van de volgende vergadering van de raad van bestuur moet nog worden
vastgesteld.
Gašper Dovžan (medevoorzitter) sloot de vergadering.
Contactpersoon:

Rebecca Rhlalou, lid van het gemeenschappelijk secretariaat

