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De Europese Conventie en de toekomst van Europa 

In december 2001 besloten de Europese regeringsleiders om een Conventie bijeen te roepen die een 
antwoord zou moeten formuleren op de uitdagingen en hervormingen die de Europese Unie na de 
uitbreiding te wachten staan. De verklaring van Laken verwoordde het als volgt: 

“deze Conventie {zal} tot taak hebben de wezenlijke problemen die de toekomstige ontwikkeling 
van de Unie met zich meebrengt te bespreken en de verschillende mogelijke oplossingen te 
onderzoeken”. Sleutelbegrippen hierbij zijn onder andere vereenvoudiging, transparantie en 
efficiëntie. 

 
Plenaire zitting van de Europese Conventie, 11-12 juli 2002 

Mr. Valéry Giscard d’Estaing, Voorzitter 
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Tijdens de Europese Raad in Thessaloniki (20-21 juni) zal het grondwetsontwerp worden 
voorgesteld door de voorzitter van de Conventie, Valéry Giscard d’Estaing. 

Niettemin is de Europese Conventie niet het eindpunt van de hervorming van de Europese Unie 
maar juist het begin. Onder het Italiaanse voorzitterschap in de tweede helft van 2003 zullen de 
vertegenwoordigers van de nationale regeringen zich nader buigen over de ontwerp grondwet 
tijdens een Intergouvernementele Conferentie. Als de regeringsleiders het eens zijn, moet de 
nieuwe grondwet nog worden goedgekeurd door alle nationale parlementen van de vijftien huidige 
lidstaten en de tien per 1 mei 2004 toetredende lidstaten. Een aantal landen zal bovendien een 
referendum houden over de nieuwe grondwet. 

 
Inaugurale zitting van de Europese Conventie, 28 februari 2002 

Mr. Valéry Giscard d’Estaing, Voorzitter 

Eén van de vele werkgroepen van de Conventie boog zich over de realisatie van een “Sociaal 
Europa”. Eurofedop is in grote lijnen akkoord met de conclusies van deze werkgroep betreffende 
de diensten van algemeen belang en de rol van de sociale dialoog. Het memorandum dat wij 
richtten aan het Grieks voorzitterschap van de Unie riep de lidstaten dan ook op rekening te houden 
met de uitkomsten van deze werkgroep in de loop van de Intergouvernementele Conferentie. 

Gezien het belang en de levendige discussie die het ontwerp van een Europese grondwet oproept 
heeft Eurofedop een aantal onafhankelijke links in verschillende talen verzameld die u in staat 
stellen de discussies en conclusies in een breder kader te plaatsen met aandacht voor de specifieke 
consequenties bijvoorbeeld op het gebied van justitie of het gemeenschappelijk veiligheids en 
buitenlands beleid. 
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Inaugurale zitting van de Europese Conventie, 28 februari 2002 

Grote vergaderzaal van het Europees Parlement 

Europese Unie 

* De officiële website van de Europese Conventie. (alle talen) 
http://european-convention.eu.int  

*Website van de Europese Unie over de toekomst van de Unie met reacties van de lidstaten, de 
Europese instellingen en NGO’s. (alle talen) 
http://europa.eu.int/futurum/  

Denktanks, onderzoeksinstituten en universiteiten 

* Het “European Policy Institutes Network” is een netwerk van 37 Europese denktanks en 
onderzoeksinstituten op het gebied van de Europese Integratie het Europees politiek debat in 28 
landen. (alle talen) 
http://www.epin.org/about/members.html  

* “Europa 2004” is de website van het Istituto Affari Internazionali (Rome) en een aantal italiaanse 
experten en instituten over de toekomst van Europa. De website volgt en becommentarieert de 
actuele ontwikkelingen betreffende de Conventie (Engels en Italiaans) 
http://www.europa2004.it/UK/Frontpage_eng.htm  

* Porte D’Europe is de website van het Europees Studiecentrum van het prestigieuse “Institut des 
Sciences Politiques” in Parijs. (Frans maar met vele links naar alle lidstaten) 
http://www.portedeurope.org/index.htm  
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* Het “Centrum für angewandte Politikforschung” is het grootste universitaire instituut in 
Duitsland op het gebied van de Europese Integratie. Ook hier veel beschouwingen over het actuele 
Europese debat. (Duits) 
http://www.cap.uni-muenchen.de/konvent/index.htm  

* “De Raad betreffende het debat over de toekomst van de Europese Unie” is een autonoom orgaan 
dat tot doel heeft het openbaar debat in Spanje rond de Europese Unie te stimuleren. (Spaans) 
http://www.futuroeuropa.es  
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