
 
EP: Verdragswijziging nodig om voorstellen van de
Conferentie door te voeren
 

EP-leden steunen ambitieuze, door burgers geïnitieerde voorstellen van de plenaire
vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa om de EU grondig te
hervormen.
 
Op woensdag nam het Europees Parlement door middel van handopsteken een resolutie aan
over het vervolg van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.
 
 
Het Parlement erkent dat de “ambitieuze en constructieve voorstellen” die uit de Conferentie
komen verdragswijzigingen vereisen, zoals bijvoorbeeld voor een simpelere, transparantere,
meer verantwoordelijke en meer democratische EU. Daarom vraagt het aan de EP-commissie
Constitutionele zaken om voorstellen voor te bereiden tot herziening van de EU-verdragen. Dit
moet gebeuren door middel een Conventie, zoals bepaald is in artikel 48 van het VEU. Door dit
proces moet de EU veranderen naar een duurzamer, inclusiever en bestendiger groeimodel,
met bijzondere aandacht voor het mkb. De EP-leden stellen dat de Europese Sociale Pijler
volledig  geïmplementeerd  moet  worden.  Zij  roepen  ook  de  EU  op  om  een  wereldwijde
voortrekkersrol  te  nemen  in  de  aanpak  van  klimaatverandering,  de  bescherming  van
biodiversiteit en het promoten van duurzaamheid. De Europarlementariërs belichten ook dat
diepere politieke integratie en oprechte democratie bereikt kan worden door initiatiefrecht toe te
kennen aan het Europees Parlement en unanimiteit in de Raad te beëindigen.
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• EP-leden verwelkomen ambitieuze en constructieve uitkomst van de plenaire vergadering van
de Conferentie

• Parlement bereidt specifieke voorstellen voor om herziening EU-verdragen te beginnen

• Meer integratie op gebieden zoals energie, defensie, EU-instellingen, inclusieve en
bestendige groei

• Recht van initiatief voor het Europees Parlement en een einde aan unanimiteit in de Raad
nodig

• Europarlementariërs klaar om te zorgen dat aan de verwachtingen van burgers voldaan wordt
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https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afco/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12008M048


Ongeëvenaarde vorm van participatieve democratie
 
 
Tijdens het debat op dinsdag benadrukte een grote meerderheid van de EP-leden dat de
verwachtingen, prioriteiten en zorgen van burgers duidelijk gehoord zijn in deze ongeëvenaarde
vorm van participatieve democratie. De uitkomst dient gerespecteerd te worden.
 
 
Velen benadrukten dat burgers meer betrokken moeten worden, naast sterkere democratische
vertegenwoordiging op het EU-niveau. Anderen wijzen naar de specifieke terreinen waarop de
voorstellen  oproepen  tot  diepgaande  verandering,  zoals  ware  Europese  verkiezingen,
gezondheid, energie, migratie en defensie. Sommige sprekers bekritiseerden de Conferentie. Zij
stelden dat het proces fouten bevatte en dat de voorstellen niet de mening van de burgers
weerspiegelt.
 
 
Vervolgstappen
 
 
Op Europadag (9 mei) overhandigen de drie medevoorzitters van de Raad van Bestuur het
eindrapport  van  de  Conferentie  aan  de  voorzitters  van  de  EU-instellingen  tijdens  de
slotceremonie  in  het  Europees  Parlement  te  Straatsburg.
 
 
Achtergrond
 
 
De plenaire vergadering van de Conferentie nam op 30 april 2022 49 voorstellen aan. Deze
bevatten  meer  dan  300  maatregelen  over  negen  thema’s.  Dit  was  gebaseerd  op  178
aanbevelingen  van  de  Europese  burgerpanels,  de  nationale  panels,  de  ideeën  van  het
Europees Jongerenevenement en 43.734 bijdrages op 16.274 ideeën uit het Meertalig Digitaal
Platform.
 
Meer informatie
EP-Onderzoeksdienst - At A Glance: The Conference on the Future of Europe (20.01.2022)
Wetgevingstrein
Proces van de Conferentie over de toekomst van Europa
Tijdslijn van de Conferentie over de toekomst van Europa
Gratis te gebruiken foto-, audio- en videomateriaal
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming/event_20220503-0900-PLENARY?start=20220503150158&end=20220503171256
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220429IPR28242/meps-begin-revising-rules-on-eu-elections-calling-for-pan-european-constituency
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220503IPR28608/conferentie-over-de-toekomst-van-europa-slotevenement-in-straatsburg
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220429IPR28218/toekomst-van-europa-ambitieuze-voorstellen-wijzen-naar-verdragswijziging
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ttwonovv08ase23b2vt5ilvcl39f?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE%2520-%2520Consolidated%2520list%2520of%2520draft%2520proposals_FINAL_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220504%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220504T123740Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f189943572429b60203eda50bf1664b8db63aa13634e18df00f76d0dac9dc236
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211011IPR14607/europees-jongerenevenement-2021-voorstellen-voor-de-toekomst-van-europa
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220504%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220504T123919Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=21e7f269980d590631d4859b27f4c9b75e99034a3ff13b1ce77ef8ecfd46c2ac
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220504%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220504T123919Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=21e7f269980d590631d4859b27f4c9b75e99034a3ff13b1ce77ef8ecfd46c2ac
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)690610
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
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