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Europese Socialisten en Democraten (S&D) debatteren in Brugge over participatie bij de 
volgende Europese verkiezingen - 22 februari 
  
De fractie van Socialisten en Democraten is een sterke, democratische Unie genegen en pleit 
daarom voor transnationale lijsten voor de Europese verkiezingen en een open proces om de 
voorzitter van de Europese Commissie aan te duiden via het systeem van de Spitzenkandidat. 
Desalniettemin moet er veel meer gebeuren om burgerparticipatie in de Europese democratie 
te versterken.  
 
Daarom zullen de leden van de S&D-fractie op 22 februari het debat aangaan met hoogleraars, 
studenten, vertegenwoordigers van het middenveld en plaatselijke politieke leiders in het 
Europacollege in Brugge. 
  
Ze zullen nagaan hoe de democratische participatie tijdens de Europese verkiezingen verbeterd 
kan worden en hoe de Europese waarden beter kunnen beschermd worden in tijden van fake 
news en toenemend populisme. 
  
Kathleen Van Brempt, vice-voorzitter van de S&D fractie en sp.a-voorzitter John Crombez 
verwelkomen het publiek op de debatavond, gevolgd door Sergei Stanishev, Europees 
parlementslid, voorzitter van de PES en co-voorzitter van het Global Progressive Forum. 
  
Sprekers zijn Mercedes Bresso, verantwoordelijke voor constitutionele zaken in de S&D-fractie, 
de Italiaanse journaliste Adriana Cerretelli,  Jo Leinen, Europees parlementslid voor S&D en 
mede-auteur van het parlementaire rapport over de Europese kieswet; Margaritis Schinas , 
Eerste woordvoerster van de Europese Commissie; Daniël Termont, voorzitter van Eurocities en 
burgemeester van Gent; professor Michele Chang; Yoomi Renström, burgemeester van 
Ovanåker (Zweden); Tuulia Pitkänen, secretaris-generaal van YES (Young European Socialists) en 
verschillende studenten van het Europacollega. 
  
Op het einde van het Event wordt een Declaratie over “Democratische participatie tijdens de 
komende Europese verkiezingen van 2019” aangenomen. 
  
Wanneer: 22 februari 2018, 16 u. 
Waar: Europacollege, Dijver 11, 8000 Brugge 
  
Het volledige programma vindt u hier 
 
Het rapport van het Europees parlement over de Spitzenkandidat en over de Samenstelling van 
het Europees Parlement 
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