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Algemeen
1 Onderstaande de onderwerpen die horen bij de titels zijn suggesties. Voorbereidingsgroep bepaalt.
2 Werkwijze: elke titel wordt uitgewerkt door een paar leden EU tafel op basis van eigen invulling
3 Met data kan worden geschoven
4 Heeft onderwerp relatie met andere tafels?
5 De uitwerking van de werkgroepen eindigt in een stelling die scherp is en discussie oproept. 
6 Zijn het niet te veel onderwerpen. Prioriteite: In het groen .  Keuzes maken op 8 oktober 2019!!
7 Beleggen we weer een EU tafel avond in april/mei? In het kader van Lustrum bv EU gedragen door burgers (12/11)

Datum Titel Suggesties Wie Relatie andere tafels?

dinsdag 8 oktober 2019 Nieuwjaar met veel Europa Hoe staat het met de Brexit/  Uitslag verkiezingen 13 mei 2019 Ton Vermeulen
Hoe staat het met de besturing van Europa: parlement en commissie Herman de Lange
Het programma voor 2019/20: onderwerpen en wie doet wat, wanneer Allen

dinsdag 12 november 2019 Een EU gedragen door burgers Burger meer betrekken bij EU/ Nationale promotie
Betere communicatie vanuit Europees parlement/Nationale regeringen
Wat heeft 70 jaar vrede Europa gebracht
EU heeft veel gebracht: Brexit dwingt daarom tot grote aanpassingsoperatie
Wat moet er gebeuren voor de kleine man, welke voordelen biedt EU hem, verklieinen 
economische gelijkheid, Rijnlandsmodel etc.

Gele hesjes

Presentatie  werkgroep Sociaal Europa

dinsdag 10 december 2019 EU en energie, industriepolitiek 
en klimaat

Energie behoefte wereldwijd en welke energriebronnen gebruiken : Fossiel, zon, wind, water, 
kernenergie (Thorium reactor?)

Joost Verhoeks AGora Duurzaamheid

EU Keuze welke energiebronnen o.b.v. klimaat, geopolitiek (welk land levert wat) en 
leverzekerheid.

Klimaat tafel

Rol waterstof/LNG/Lithium/??  en voorwaarden
Relatie met Afrika en Midden Oosten t.b.v. zonneenergie

dinsdag 14 januari 2020 Industrie/diensten politiek Industriebeleid: gericht op: Maak-industrie en diensten: concurrrend in de wereld
Plan met details op ondernemingsniveau
Mededingingsbeleid en rol van grote internet ondernemingen in EU
Eisen aan producten en handhaving daarvan
Grondstoffen: geo-politieke aspecten.

dinsdag 11 februari 2020 Waarden Rechtsstaat, democratie, mensenrechten:  
Welke rol bij handhaving bij sluiten contracten

dinsdag 10 maart 2020 Financiële wereld N/Z transferunie en gevolgen voor pensioenen
ECB/bankenunie/ voorwaarden  ondersteuning lidstaten
Boeteclausules en Handhaving

dinsdag 14 april 2020 Migratiebeleid m.b.t. Afrika Kwaliteit vrijhandelsakkoorden en wat betekenen die voor Afrika
Geopolitiek: terugdringen rol China in Afrika en Zuid-Amerika

dinsdag 12 mei 2020 Buitenland, defensie en middelen Meer gemeenschappelijkheid zonder het helemaal eens te zijn (WRR rapport)
Iran situatie vereist een zelfstandig werkend Europa
Oog hebben voor verschillen

EU tafel: Keuzes maken uit onderstaande onerwerpen voor programma 2019 2020  op 8 oktober 2019 om 20:00 in AG


