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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003170/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Maximilian Krah (ID), Tom Vandendriessche (ID), Filip De Man (ID), Bernhard Zimniok (ID), 
Herve Juvin (ID), Dominique Bilde (ID), Roman Haider (ID), Guido Reil (ID), Jean-Lin Lacapelle 
(ID), Gerolf Annemans (ID), Jérôme Rivière (ID), Hermann Tertsch (ECR), Jörg Meuthen (ID), 
Annika Bruna (ID), Gilles Lebreton (ID), Charlie Weimers (ECR), Nicolas Bay (ID), Aurelia 
Beigneux (ID), Mathilde Androuët (ID), Rob Rooken (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Robert 
Roos (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Laura Huhtasaari (ID), Gunnar Beck (ID), Markus 
Buchheit (ID), Francesca Donato (ID), Catherine Griset (ID), Nicolaus Fest (ID), Jorge Buxadé 
Villalba (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR)

Betreft: Het begrip “Europese soevereiniteit”

In een opmerkelijk snel antwoord op een brief van een EP-lid van de Verts/ALE-Fractie heeft de 
voorzitter van de Commissie meegedeeld dat zij overweegt een inbreukprocedure in te leiden tegen 
Duitsland, waarvan zij staatsburger is.

In dit antwoord spreekt mevrouw Von der Leyen over “Europese soevereiniteit”.

In 2009 heeft het Duitse constitutionele hof in een uitspraak over het Verdrag van Lissabon duidelijk 
verklaard dat geen zelfstandige volkssoevereiniteit van de gemeenschap van Unieburgers voortvloeit 
uit de bevoegdheden van de Europese Unie (uitspraak van 30 juni 2009 – 2 BvE 2/08, punt 281).

Uit de EU-verdragen volgt niet dat de Unie de status van staat heeft en zeker niet dat zij soevereiniteit 
bezit.

Derhalve stellen wij de volgende vragen:

1. Op welke rechtsgrond rust het door mevrouw Von der Leyen gebruikte begrip “Europese 
soevereiniteit”?

2. Betwist de voorzitter van de Europese Commissie dat de Europese Unie een “verdragsunie van 
soevereine staten” is en dat de lidstaten dientengevolge “heer en meester van de Verdragen” 
blijven?

Ondersteuner1

1 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Jean-Paul Garraud (ID)


