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Voornaamste resultaten 

Conferentie over de toekomst van Europa 

De ministers hielden een eerste inhoudelijke bespreking over de voorstellen in 

het eindverslag van de Conferentie over de toekomst van Europa, op basis van 

de analyse door het secretariaat-generaal van de Raad. Voorts presenteerde de 

Commissie haar mededeling hierover. 

Dit eindverslag, dat tijdens de slotceremonie van de conferentie op 9 mei bij de 

3 covoorzitters van de conferentie werd ingediend, bevat 49 voorstellen, die zijn 

onderverdeeld in 326 maatregelen. Er zal worden voortgewerkt aan de 

praktische regelingen voor de uitvoering van deze voorstellen. 

 

Een heel jaar lang heeft de Conferentie over de toekomst van Europa burgers bij 

een nooit eerder geziene raadpleging en denkoefening betrokken. De voorstellen 

die hieruit zijn voortgekomen, verdienen een antwoord. Vandaag hebben we een 

eerste stap in die richting gezet. 

Tijdens de slotceremonie op 9 mei 2022 herhaalden de covoorzitters namens elk 

van hun instellingen de collectieve verbintenis die zij bij de aanneming van de 

gezamenlijke verklaring in 2021 zijn aangegaan: gevolg te geven aan de 

voorstellen van de conferentie, binnen hun eigen bevoegdheidsgebieden en in 

overeenstemming met het Verdrag. 

• Conferentie over de toekomst van Europa (achtergrondinformatie) 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/conference-on-the-future-of-europe/


Europese Raad (23 en 24 juni) 

De ministers hebben de bijeenkomst van de Europese Raad op 23-24 juni 

voorbereid. Tijdens die top zullen de EU-leiders de verschillende dimensies van 

de situatie ten gevolge van de Russische militaire agressie tegen 

Oekraïne bespreken. Daarnaast zullen ze de verzoeken van Oekraïne, Georgië 

en Moldavië om toetreding tot de EU bespreken en een strategisch debat 

houden over de betrekkingen van de EU met haar partners in Europa. Ook op de 

agenda: de economische situatie, en de follow-up van de voorstellen van de 

Conferentie over de toekomst van Europa. 

• Geannoteerde ontwerpagenda van de Europese Raad (23-24 juni 2022) 

Infographic - Wie doet wat in het Europees Semester? 

Zie volledige infographic 

Europees Semester 2022 

De ministers keurden de landspecifieke aanbevelingen 2022 goed, met per land 

beleidsrichtsnoeren voor macro-economische, fiscale en budgettaire 

hervormingen. Deze werden ter bekrachtiging aan de Europese Raad 

voorgelegd. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8232-2022-INIT/nl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/infographics/european-semester/
https://www.consilium.europa.eu/nl/infographics/european-semester/
https://www.consilium.europa.eu/nl/infographics/european-semester/


Het Europees Semester is een cyclus voor de coördinatie van het beleid inzake 

economie, begroting, werkgelegenheid en sociale zaken in de EU. Het is een 

onderdeel van het Europese kader voor economische governance. 

In dit proces stemmen de lidstaten hun begrotings- en hun economisch beleid af 

op de regels die op EU-niveau zijn overeengekomen. 

• Europees Semester (achtergrondinformatie) 

 

Transparantie en gerichte politieke reclame 

In openbare zitting maakte het voorzitterschap de balans op van de 

besprekingen in dit halfjaar over het voorstel voor een 

verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame, en blikte 

het vooruit op mogelijke verdere stappen in dit dossier. 

De Commissie heeft dit voorstel op 25 november 2021 ingediend. Het is een van 

de twee voornaamste onderdelen van het pakket "Democratie en integriteit van 

de Europese verkiezingen". Het andere is de herziening van de verordening 

betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen, waarvoor de 

Raad in maart 2022 zijn mandaat bepaalde voor onderhandelingen met het 

Parlement. 

• Europese democratie: Commissie stelt nieuwe wetgeving vast voor 

politieke reclame, kiezersrechten en partijfinanciering (persbericht 

Europese Commissie) 

Ultraperifere gebieden 

De Raad keurde conclusies goed over de ultraperifere gebieden van de EU, die 

voortbouwen op de Commissiemededeling "Mensen vooropstellen, zorgen voor 

duurzame en inclusieve groei en het potentieel van de ultraperifere regio's van 

de EU ontsluiten". Deze vernieuwde strategie moet een antwoord bieden op de 

uitdagingen waarmee die gebieden worden geconfronteerd, en ook hun sterke 

punten benadrukken, teneinde hun harmonieuze ontwikkeling te bevorderen. 

• Mensen vooropstellen, zorgen voor duurzame en inclusieve groei en het 

potentieel van de ultraperifere regio's van de EU ontsluiten (conclusies van 

de Raad) 

 

https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6118
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9514-2022-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9514-2022-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9514-2022-INIT/nl/pdf

