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Verslag A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel 

van de Europese Unie 

2014/2248(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0390/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 

met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie 

Het Europees Parlement, 

–  gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A.  overwegende dat de zogenaamde aanpassingen met betrekking tot het huidige 

institutionele bestel van de EU alleen maar blijk geven van een tunnelvisie op de 

dogmatiek en de logica van een Unie die steeds meer macht naar zich toetrekt en zich 

met steeds meer zaken bezighoudt; 

B. overwegende dat alleen als de lidstaten niet langer in hun bestaan worden bedreigd en 

de nationale soevereiniteit wordt hersteld, verder onheil kan worden voorkomen; 

C. overwegende dat het beleid van de EU-instellingen steeds minder verenigbaar is met de 

beginselen van subsidiariteit en democratie; 

1. is van mening dat de logica die ten grondslag ligt aan "het proces van totstandbrenging 

van een steeds hechter verbond"1 in strijd is met de Europese identiteit, wier 

fundamentele kracht gelegen is in de eerbiediging van de nationale identiteit; 

2. is van mening dat de nationale identiteit tevens de kracht van het Europese continent 

vormt, en dat alleen dit beginsel het uitgangspunt kan zijn van gelijk welke vorm van op 

vrijheid en vrijwilligheid gebaseerde samenwerking; 

3. herhaalt dat een hervorming van de Verdragen daarom de soevereiniteit en de 

democratie moet eerbiedigen en vrijwillige samenwerking moet inhouden; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 

Raad, de Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale 

Bank, de Rekenkamer, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en de parlementen en regeringen van de lidstaten. 

                                                 
1 Artikel 1 VEU. 
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