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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0591/2011, ingediend door Alain Desmazières de Sechelles
(Franse nationaliteit), over de European Union Bill 2010-2011, waarover 
binnenkort gestemd wordt door het Britse Lagerhuis

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het wetsvoorstel is bedoeld om de procedures te verbeteren die het Verenigd Koninkrijk 
hanteert voor het goedkeuren of ratificeren van bepaalde Europese besluiten en wijzigingen 
van het Verdrag. Het voorstel is opgesteld in het kader van nieuwe EU-methoden voor het 
goedkeuren van wijzigingen aan het Verdrag en beoogt meer openbare en/of parlementaire 
inspraak in dergelijke besluiten. Indiener is van mening dat het wetsvoorstel niet verenigbaar 
is met de letter en de geest van het recht van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

"Indiener is van mening dat de Britse wet van 2011 betreffende de Europese Unie (European 
Union Act 2011), die beide kamers van het Parlement van Groot-Brittannië hebben 
goedgekeurd en die na koninklijke goedkeuring op 19 juli 2011 van kracht is geworden1, niet 
verenigbaar is met het Europese recht. Deze wet is volgens hem onverenigbaar met de inhoud 
van artikel 4, lid 3, en artikel 48, leden 1 tot 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU). Indiener meent dat de European Union Act 2011 een gevaar betekent voor het bestaan 
en het primaat van de communautaire rechtsorde en dat hij alle toekomstige aanpassingen, 

                                               
1 http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html.
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wijzigingen en ontwikkelingen van de Europese Unie zal bemoeilijken of zelfs onmogelijk zal 
maken.

Het commentaar van de Commissie over het verzoekschrift

Volgens de Commissie houdt de European Union Act 2011 geen inbreuk in op artikel 4, lid 3, 
van het VEU, waarin staat dat de lidstaten zich moeten "onthouden (…) van alle
maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen 
brengen". Verdragswijzigingen volgens de gewone herzieningprocedure treden conform 
artikel 48 van het VEU "in werking nadat zij door alle lidstaten overeenkomstig hun 
onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd". Het is de taak van de Britse 
wetgevende instanties om de voorwaarden voor deze bekrachtiging vast te leggen – een 
referendum kan één van deze voorwaarden zijn. Ook in andere lidstaten kunnen gelijkaardige 
interne voorwaarden gelden voor wat de ratificatie van toekomstige wijzigingen van de 
Verdragen betreft.

Conclusie

De Commissie is van mening dat het verzoekschrift ongegrond is. De European Union 
Act 2011 is wel degelijk verenigbaar met het recht van de Europese Unie."


