
 
Conferentie over de toekomst van Europa:
Slotevenement in Straatsburg
 
Het eindrapport van de Conferentie wordt gepresenteerd aan de voorzitters van de EU-
instellingen tijdens het slotevenement op 9 mei in Straatsburg.
 
Op Europadag overhandigen de drie medevoorzitters van de Raad van Bestuur het eindrapport
van de Conferentie aan de voorzitters van de EU-instellingen. Tijdens dit evenement zullen
voorzitters Metsola en Von der Leyen en president Macron toespraken houden. Daarnaast zijn
er  toespraken  door  burgers  van  de  nationale  en  Europese  burgerpanels  en  door  de
medevoorzitters van de Conferentie. Er zijn culturele optredens van Danse l’Europe en het
jeugdorkest DEMOS voorzien.
 
Naast 449 leden van de plenaire vergadering, onder hen 108 burgers, worden 120 leden van de
Europese burgerpanels en 200 burgers van lokale scholen en Erasmus-studenten uitgenodigd
voor het evenement.
 
Ministers  voor  Europese  zaken  en  andere  belangrijke  gasten  nemen  ook  deel  aan  de
ceremonie.
 
Wanneer: Maandag 9 mei, 12:00-14:00 uur
 
Waar: Europees Parlement in Straatsburg
 
Op vrijdag 6 mei om 10:00 uur is er een technische briefing met vertegenwoordigers van het
Gemeenschappelijk  Secretariaat  van  de  Conferentie  in  het  gebouw  van  de  Europese
Commissie.  Deze briefing is  ‘off-the-record’  en enkel  in  het  Engels  en Frans.  Voor  meer
informatie en de link om deel te nemen op afstand, mail naar celia.DEJOND@ec.europa.eu.
 
Achtergrond
 
Tijdens de slotvergadering, die plaatsvond op 29 en 30 april in het Europees Parlement te
Straatsburg, bereikte de plenaire vergadering consensus over de definitieve eindvoorstellen. De
49 voorstellen, over negen thema’s, bevatten meer dan 300 maatregelen. Deze zijn gebaseerd
op de aanbevelingen van de Europese burgerpanels, de nationale panels en de ideeën van het
Meertalig Digitaal Platform. Daarnaast vormen de discussies in de plenaire van de Conferentie
en de werkgroepen ook input.

Persbericht
03-05-2022 - 16:46
20220503IPR28608

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

1 I 2

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
mailto:celia.DEJOND@ec.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220429IPR28218/future-of-europe-conference-plenary-ambitious-proposals-point-to-treaty-review
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNkVjQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a65f701711e7ed2c282626a8451f1ebee078c57c/CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm4rIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1ea88b90a6936d6de6f7774d037d12937083f5a2/Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm4rIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1ea88b90a6936d6de6f7774d037d12937083f5a2/Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf


Vervolgstappen
 
De drie instellingen onderzoeken, elk binnen hun eigen bevoegdheden, met spoed hoe dit
rapport opgevolgd wordt.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
EP-Onderzoeksdienst - At a Glance: The Conference on the Future of Europe
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

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Sanne DE RYCK
Press Officer

(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu

Hana RAISSI
Press officer

(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)690610
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

