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KORT OVERZICHT
INFOGRAFIEK

Wat is het?
• Het belangrijkste platform waar burgers ideeën kunnen delen en bijdragen kunnen 

inzenden.
• Archief van de bijdragen en documenten van burgers
• Input van evenementen die plaatsvinden in het kader van de Conferentie
• Publicatie van de conclusies van de Conferentie

Handvest van de Conferentie
Burgers en organisatoren van evenementen dienen het handvest van de Conferentie in acht 
te nemen:
• De waarden van de EU naleven: menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, 

de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten
• Diversiteit in de debatten aanmoedigen en de vrijheid van meningsuiting eerbiedigen
• Geen illegale, opzettelijk onjuiste of misleidende haatzaaiende uitlatingen of inhoud
• Grensoverschrijdende deelname en gebruik van verschillende talen aanmoedigen
• Volledige transparantie waarborgen, waarbij de bijdragen van burgers worden 

Plenaire vergadering van 
de Conferentie
449 vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers

Debatten en discussies
De aanbevelingen van de burgerpanels
De bijdragen op het meertalig platform

De werkzaamheden worden voorbereid
Door 9 thematische werkgroepen

Indiener van
Voorstellen aan de raad van bestuur (op basis van 
consensus)

Consensus
Tussen ten minste het Europees Parlement, de Raad, de 
Europese Commissie en nationale parlementen

Europese burgerpanels
Fora waar burgers discussiëren over specifieke thema’s en aanbevelingen doen aan de 
plenaire vergadering van de Conferentie, met het oog op een follow-up door de EU-
instellingen

Vier burgerpanels buigen zich over de bovengenoemde negen onderwerpen

Elk panel bestaat uit 200 willekeurig geselecteerde burgers
Ten minste 1 man en 1 vrouw per lidstaat, waarbij evenals in het Parlement het beginsel van degressieve 
evenredigheid wordt toegepast | 1/3 van de panelleden is tussen de 16 en 25 jaar oud

Een brede vertegenwoordiging van burgers
Geografische herkomst | Gender | Leeftijd | Sociaaleconomische achtergrond | Onderwijsniveau

De vertegenwoordigers van elk panel nemen deel aan de plenaire vergadering
Ten minste 1/3 van hen is tussen de 16 en 25 jaar oud | Zij presenteren hun aanbevelingen

Gezamenlijk voorzitterschap
Europees Parlement Roberta Metsola
Raad van de EU Emmanuel Macron*
Europese Commissie Ursula von der Leyen

Raad van bestuur
9 vertegenwoordigers

3 van het Europees Parlement
3 van de Raad van de EU
3 van de Europese Commissie

Waarnemers van het Europees Parlement, de Raad, de nationale parlementen, het Economisch en Sociaal 
Comité, het Comité van de Regio's, andere EU-instellingen en de Europese sociale partners

Nemen besluiten over de werkzaamheden van de Conferentie
Bereiden de plenaire vergaderingen voor
Brengen het gezamenlijk voorzitterschap verslag uit over de conclusies van de plenaire vergadering

Medevoorzitters
Guy Verhofstadt (Parlement)
Clément Beaune (Raad)
Dubravka Šuica (Commissie)

Consensus
tussen de negen vertegenwoordigers

Gemeenschappelijk secretariaat
Gelijk aantal vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie

Ziet toe op de werking van de Conferentie en staat de raad van bestuur en de plenaire vergadering bij

Meertalig digitaal platform
Meertalig platform waar burgers ideeën kunnen delen en 
bespreken

geanalyseerd en op het digitale platform geplaatst
• Evenementen zo mogelijk streamen of uitzenden
• De regels inzake gegevensbescherming eerbiedigen en de visuele identiteit van de 

conferentie in acht nemen

De inhoud op het platform wordt gemodereerd onder toe-
zicht van de raad van bestuur

Per lidstaat
Europees Parlement 108
Nationale parlementen 108 (4)
Europese burgerpanels 80
Raad 54 (2)
Nationale evenementen en/of panels 27 (1)
Comité van de Regio’s 18
Economisch en Sociaal Comité 18
Sociale partners 12
Maatschappelijke organisaties 8
Lokaal gekozen vertegenwoordigers 6
Regionaal gekozen vertegenwoordigers 6
Europese Commissie 3
Voorzitter van het Europees Jeugdforum 1

De Conferentie over de toekomst van Europa is een initiatief dat vanuit de basis vertrekt en Europese burgers in staat stelt hun mening te geven over het beleid en de werking 
van de Unie in de toekomst. Tools zoals het digitale platform en burgerpanels maken discussies mogelijk over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

*Vanwege het roulerend voorzitterschap wijzigen de vertegenwoordigers 
van de Raad.

Onderwerpen

Migratie

De EU in de wereld

Onderwijs, cultuur, 
jeugdzaken en sport

Digitale transformatie

Een sterkere economie, sociale 
rechtvaardigheid en werkgelegenheid

Europese democratie
Waarden en rechten, rechtsstaat, 
veiligheid

Klimaatverandering en milieu

Gezondheid

Andere door burgers voorgestelde 
onderwerpen

Dit is een update van een infographic die oorspronkelijk in juni 2021 is gepubliceerd.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Aanvullende informatie
Meertalig platform
Op het meertalig platform van de Conferentie krijgen Europese burgers en Europese maatschappelijke organisaties de kans 
om ideeën over de toekomst van Europa te delen en evenementen te organiseren en bij te wonen. Het platform doet dienst 
als archief van bijdragen en documenten, en als interactieve tool waarmee burgers ideeën kunnen delen en bespreken. 
Het platform staat open voor burgers, het maatschappelijk middenveld, sociale partners, andere belanghebbenden, en 
overheidsinstanties op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Europese burgerpanels
Deze essentiële organen van de Conferentie debatteren over thema’s die burgers belangrijk vinden. De samenstelling van 
de Europese burgerpanels (± 200 willekeurig gekozen burgers) is transnationaal en representatief voor de EU-bevolking, niet 
alleen wat betreft gender, maar ook leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, geografische herkomst en opleidingsniveau, 
waarbij 1/3 van de deelnemers tussen de 16 en 25 jaar oud is. De Europese burgerpanels houden debatten, onder meer 
op basis van de bijdragen op het digitale platform, leveren input  voor de discussie tijdens de plenaire vergadering van 
de Conferentie, en doen follow-upaanbevelingen aan de EU-instellingen. Er zijn vier thematische burgerpanels opgericht: i) 
Europese democratie/waarden, rechten, rechtsstaat, veiligheid; ii) klimaatverandering, milieu/gezondheid; iii) een sterkere 
economie, sociale rechtvaardigheid, banen/onderwijs, jeugd, cultuur, sport/digitale transformatie; en iv) de EU in de wereld/
migratie.
De Europese burgerpanels houden overlegsessies op verschillende locaties en richten zich op specifieke thema’s. De lidstaten 
(op nationaal, regionaal of lokaal niveau) en andere belanghebbenden (maatschappelijk middenveld, sociale partners of 
burgers) kunnen extra burgerpanels organiseren in het kader van de Conferentie, mits zij het handvest van de Conferentie 
volledig in acht nemen.

Gezamenlijk voorzitterschap
Aan het hoofd van de Conferentie staan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese 
Commissie – respectievelijk Roberta Metsola (opvolgster van voormalig Voorzitter David Sassoli), Emmanuel Macron (als 
vertegenwoordiger van het Franse voorzitterschap van de Raad tot 30 juni 2022) en Ursula von der Leyen. Op grond van het in 
het besluit van de Raad vastgestelde roulatiesysteem bekleedde Portugal van 1 januari tot 30 juni 2021 het voorzitterschap van 
de Raad, gevolgd door Slovenië van 1 juli tot 31 december 2021. Het eindresultaat van de Conferentie zal uiteindelijk worden 
gerapporteerd aan dit drieledige voorzitterschap, zodat elke instelling in overeenstemming met haar eigen bevoegdheden 
de juiste follow-up kan bieden. 

Plenaire vergadering van de Conferentie
De plenaire vergadering bestaat in totaal uit 449 vertegenwoordigers, van de drie instellingen (Commissie, Raad van de EU 
en Parlement), nationale parlementen, burgerpanels, het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), het Europees Economisch 
en Sociaal Comité (EESC), nationale evenementen of panels, sociale partners en het maatschappelijk middenveld, en 
vanaf juli lokale en regionale vertegenwoordigers. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid wordt uitgenodigd wanneer gedebatteerd wordt over de internationale rol van de EU. Ook andere 
belanghebbenden en deskundigen kunnen worden uitgenodigd.
Tijdens de plenaire vergadering worden thema’s en aanbevelingen van nationale en Europese burgerpanels, besproken, 
alsmede de per thema gegroepeerde bijdragen op het digitale platform. De debatten zijn open, hebben geen vooraf bepaalde 
uitkomst en de onderwerpen worden niet beperkt tot vooraf bepaalde beleidsterreinen. De plenaire vergadering besluit op 
basis van consensus (ten minste tussen het Parlement, de Raad, de Commissie en de nationale parlementen) welke voorstellen 
aan de raad van bestuur worden voorgelegd. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het op geheel transparante 
wijze opstellen van het eindverslag van de Conferentie en werkt daarbij volledig samen met de plenaire vergadering. Het 
eindverslag wordt gepubliceerd op het digitale platform en toegezonden aan het gezamenlijk voorzitterschap met het oog 
op een concrete follow-up. 

Raad van bestuur
De raad van bestuur beheert de werkzaamheden van de Conferentie (plenaire vergaderingen, Europese burgerpanels en 
het digitaal platform), houdt toezicht op alle activiteiten, bereidt plenaire vergaderingen voor, onder meer via bijdragen van 
burgers, en verzorgt de follow-up ervan. Alle drie de instellingen (Parlement, Commissie en Raad) zijn gelijk vertegenwoordigd 
in de raad van bestuur, elk met drie leden en maximaal vier waarnemers. De raad van bestuur wordt gezamenlijk voorgezeten 
door een vertegenwoordiger van elk van de drie instellingen; in geval van de Raad door het roulerend voorzitterschap. De 
voorzitterstrojka van Cosac (de Conferentie van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen) heeft de 
status van permanent waarnemer. Ook het EESC en het CvdR hebben de status van waarnemer. Naar aanleiding van het voorstel 
van de medevoorzitters stemde de plenaire vergadering in met de oprichting van negen thematische werkgroepen, één voor 
elk van de negen onderwerpen. De raad van bestuur kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan evenementen in 
het kader van de Conferentie.

Secretariaat
Een gemeenschappelijk secretariaat, dat bestaat uit een gelijk aantal personeelsleden van het Europees Parlement, het 
secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie, ondersteunt de raad van bestuur bij de organisatie van de plenaire 
vergadering van de Conferentie en de Europese burgerpanels.

Dit document met achtergrondinformatie is opgesteld voor de leden en het personeel van het Europees Parlement ter ondersteuning van hun parlementaire 
werkzaamheden. De inhoud van dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en de hierin geuite meningen geven niet 
noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement weer. Reproductie en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële 
doeleinden is toegestaan, mits het Europees Parlement daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd. © Europese Unie, 
2022.

eprs@ep.europa.eu (contact)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)  http://epthinktank.eu (blog)  http://epthinktank.eu

Bronnen: Gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de toekomst van Europa, het reglement van orde van de Conferentie, verslagen van de raad van bestuur.

De Conferentie over de toekomst van EuropaEPRS
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https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1316
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=nl
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=nl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
http://www.cosac.eu
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=nl
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210304IPR99242/future-of-europe-engaging-with-citizens-to-build-a-more-resilient-europe
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/9340/sn02700.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board

