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8.2.2017 A8-0386/1 

Amendement  1 

Gerolf Annemans 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon 

2014/2249(INI) 

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

wetgevingsontwerpresolutie A8-0386/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over verbetering van de werking van de Europese 

Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon 

Het Europees Parlement, 

–  gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A.  overwegende dat verdergaande toepassing van het Verdrag van Lissabon een poging is 

om de soevereiniteit van de lidstaten verder te ondermijnen, bijvoorbeeld door op een 

steeds groter aantal gebieden over te stappen van besluitvorming met eenparigheid van 

stemmen op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, door vergroting van de 

economische afhankelijkheid door middel van de oprichting van een begrotings- en 

financiële unie of door te pleiten voor een defensie-unie, terwijl defensie uitsluitend een 

nationale bevoegdheid is; 

B. overwegende dat de illegale-migratiecrisis en de veiligheidsproblemen hebben laten 

zien dat de buitengrenzen van de EU gesloten en de binnengrenzen heringevoerd 

moeten worden; 

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

beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en democratie; 

D. overwegende dat het Grondwettelijk Verdrag, waar het verdrag van Lissabon een 

antidemocratisch uitvloeisel van is, in 2005 in referenda in Frankrijk en Nederland werd 

afgewezen; 

E. overwegende dat het besluit van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen 

duidelijk aantoont dat het concept van "een steeds hechtere Unie" heeft gefaald; 

1. herinnert aan de volwaardige en volledige soevereiniteit van de lidstaten; 

2. is van mening dat de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon moeten worden 

beperkt in plaats van uitgebreid; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 
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Raad, de Commissie, de Europese Rekenkamer, de Europese Centrale Bank, het Comité 

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

regeringen van de lidstaten. 

 

Or. en 

 

 


