Samenvattend verslag van de achtste vergadering
van de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa
Zaterdag 4 december 2021
11.00 - 12.00 uur, vergadering op afstand
Deelnemers: zie deelnemerslijst in de bijlage
Samenvatting en conclusies
De raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft op
4 december 2021 zijn achtste vergadering gehouden (vergadering op afstand). De raad
van bestuur werd op korte termijn bijeengeroepen naar aanleiding van de evoluerende
epidemiologische situatie in Europa en de gevolgen ervan voor de komende
conferentieactiviteiten.
De vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door EP-lid Guy VERHOFSTADT, de Sloveense
staatssecretaris voor Europese Zaken Gašper DOVŽAN en de commissaris voor Democratie
en Demografie en tevens vicevoorzitter van de Commissie Dubravka ŠUICA.
De raad van bestuur wisselde van gedachten over de derde sessie van het Europees
Burgerpanel 2 in Florence. De raad van bestuur hechtte zijn goedkeuring aan het
voorgestelde besluit om het panel als gepland op 10, 11 en 12 december in Florence te
houden, met volledige inachtneming van de geldende gezondheidsmaatregelen, en in
hybride vorm.
De raad van bestuur hield tevens een gedachtewisseling over de derde plenaire vergadering
van de Conferentie die gepland is voor 17-18 december in Straatsburg. De raad van bestuur
besloot die plenaire vergadering uit te stellen vanwege de evoluerende COVID-19-situatie in
verscheidene lidstaten, maar de werkgroepen voor de plenaire vergadering toe te staan in
december hun vergaderingen op afstand te organiseren.

1. Goedkeuring van het voorgestelde besluit over de derde sessie van het Europees
Burgerpanel 2 in Florence
Medevoorzitter Gašper Dovžan opende de vergadering en lichtte toe dat de raad van
bestuur was bijeengeroepen om de gevolgen van de COVID-19-situatie voor het komende
Europees Burgerpanel in Florence en voor de derde plenaire vergadering van de Conferentie
in december te bespreken. Hij benadrukte dat gezondheidsoverwegingen een
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overkoepelend aandachtspunt moeten zijn en legde uit dat het de bedoeling was
gezamenlijk te besluiten of deze evenementen in hybride vorm kunnen doorgaan, of
moeten worden uitgesteld.
Medevoorzitter Dubravka Šuica wees op de snel veranderende epidemiologische situatie in
Europa. Zij herinnerde eraan dat de derde sessie van het Europees Burgerpanel 1, die was
gepland voor 3, 4 en 5 december in Dublin, moest worden uitgesteld, met name op advies
van het partnerinstituut en de nationale autoriteiten. Zij wees erop dat de
gezondheidssituatie in Italië verschilt van die in Dublin en dat het partnerinstituut van
mening is dat het panel in Florence in hybride vorm kan plaatsvinden, mits alle geldende
sanitaire en gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Medevoorzitter Guy Verhofstadt was van mening dat het panel zou moeten doorgaan en
wees op de positieve beoordeling door de lokale autoriteiten in Florence en het Europees
Universitair Instituut waar het panel wordt georganiseerd. Hij benadrukte dat de hybride
vorm deelname op afstand mogelijk zou maken voor de deelnemers die niet naar Florence
kunnen reizen, en was van oordeel dat uitstel zonder een duidelijk tijdschema de hele
Conferentie in gevaar zou brengen.
In de daarop volgende gedachtewisseling:
•

•
•
•

waren veel deelnemers het erover eens dat het panel moest doorgaan in hybride
vorm zoals voorgesteld, rekening houdend met de positieve beoordeling door de
lokale autoriteiten en partners en in overeenstemming met de lokale sanitaire en
gezondheidsmaatregelen;
benadrukte een aantal deelnemers dat het belangrijk is de dynamiek van de
Conferentie te behouden en het geplande tijdschema te volgen;
toonde een aantal deelnemers zich bezorgd over de verslechterende
gezondheidssituatie in verschillende lidstaten;
merkte een aantal deelnemers op dat deelname op afstand de burgers niet dezelfde
ervaring biedt als deelname ter plaatse.

Medevoorzitter Gašper Dovžan concludeerde dat de raad van bestuur zijn goedkeuring
hechtte aan het voorgestelde besluit om de derde sessie van het Europees Burgerpanel 2 als
gepland op 10, 11 en 12 december in Florence te houden, met volledige inachtneming van
de geldende gezondheidsmaatregelen, en in hybride vorm.
Conclusie
De raad van bestuur hechtte zijn goedkeuring aan het voorgestelde besluit om de
derde sessie van het Europees Burgerpanel 2 als gepland op 10, 11 en 12 december
in Florence te houden, met volledige inachtneming van de geldende
gezondheidsmaatregelen, en in hybride vorm.
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2.
Goedkeuring van de voorgestelde agenda voor de plenaire vergadering van
december
Naar aanleiding van het besluit om de derde sessie van Panel 2 op 10, 11 en 12 december in
Florence te houden, lichtte medevoorzitter Guy Verhofstadt de voorgestelde agenda voor
de plenaire vergadering van de Conferentie op 17-18 december toe. Hij verklaarde dat de
plenaire vergadering in hybride vorm zou plaatsvinden, met volledige inachtneming van de
sanitaire en gezondheidsmaatregelen in Frankrijk. Volgens hem was het belangrijk dat
Panel 2 zijn aanbevelingen net na de goedkeuring ervan aan de plenaire vergadering zou
presenteren en zou het niet organiseren van de plenaire vergadering de dynamiek van de
Conferentie kunnen ondermijnen.
Tijdens de daaropvolgende gedachtewisseling brachten leden en waarnemers van de raad
van bestuur argumenten naar voren om de plenaire vergadering uit te stellen (de COVID-19situatie, de noodzaak dat twee panels per plenaire vergadering hun aanbevelingen
presenteren om een beperkte reikwijdte van de besprekingen en onevenwicht tussen de
panels te voorkomen), of om ze integendeel toch te laten doorgaan (het belang van behoud
van de dynamiek van de Conferentie en van de voortzetting van haar werkzaamheden;
meer gerichte en zinvolle discussies door behandeling van de aanbevelingen van slechts
één panel). Een aantal deelnemers wees erop dat leden die vanop afstand zouden
deelnemen, de plenaire vergadering helemaal anders zouden ervaren aangezien fysieke
aanwezigheid een belangrijk onderdeel van de exercitie is, met name voor burgers.
Na afweging van alle argumenten kwam de raad van bestuur overeen om de plenaire
vergadering van de Conferentie van december uit te stellen. Teneinde de dynamiek van de
Conferentie te behouden en haar in staat te stellen haar werkzaamheden voort te zetten,
kunnen de werkgroepen voor de plenaire vergadering vergaderingen op afstand houden in
december.
Conclusie
De raad van bestuur besloot de plenaire vergadering van de Conferentie van
17-18 december uit te stellen vanwege de evoluerende COVID-19-situatie in verscheidene
lidstaten, maar de werkgroepen voor de plenaire vergadering toe te staan in december
hun vergaderingen op afstand te organiseren.
Contactpersoon: Eva-Maria Poptcheva, lid van het gemeenschappelijk secretariaat
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE
4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access
PARTICIPANTS LIST
Green : confirmed remote presence

CO-CHAIR

Mr Guy VERHOFSTADT
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE)

CO-CHAIR

Mr Gašper DOVŽAN (SI)
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR

Ms Dubravka ŠUICA
Vice-President of the European Commission

MEMBER

Mr Clément BEAUNE (FR)
Secretary of State for EU Affairs
Represented by Ms Servane METZGER

MEMBER

Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ)
State Secretary for EU Affairs

MEMBER

Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (EPP, DE)

MEMBER

Mr Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-President of the European Commission

MEMBER

Ms Vĕra JOUROVÁ
Vice-President of the European Commission

OBSERVER

Ms Judit VARGA (HU)
Minister of Justice
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS
State Secretary

OBSERVER

Mr Hans DAHLGREN (SE)
Minister for EU Affairs

OBSERVER

Ms Theodora GENTZIS (BE)
Director General for European Affairs
4

Secretary General a.i.
OBSERVER

Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE)

OBSERVER

Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)

OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da
República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI)
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)
Invited

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)
Invited

Ms Christa SCHWENG
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(SGI Europe)
Invited

Ms Valeria RONZITTI
Secretary General of SGI Europe

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Guillaume MCLAUGHLIN

COMMON
SECRETARIAT

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva-Maria POPTCHEVA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE
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EXCUSED
MEMBER

Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ,
Member of the European Parliament (S&D, ES)

OBSERVER

Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES)
Secretary of State for EU Affairs

OBSERVER

Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER
(COSAC)

Ms Sabine THILLAYE (FR)
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale

OBSERVER
(COSAC)

Mr Jean-François RAPIN (FR)
Chair of EU Affairs Committee at the Senat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI)
Chairperson of the Commission for International Relations and
European Affairs of the Drzavni Svet

OBSERVER
Mr Markus BEYRER
(BusinessEurope) Director General of BusinessEurope
Invited
OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Luca VISENTINI
Secretary General of ETUC
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