
PR\542869NL.doc PE 347.119v03

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 �

���

�

�
���

�
�

� 2009

Commissie constitutionele zaken

VOORLOPIGE VERSIE
2004/2129(INI)

28 september 2004

ONTWERPVERSLAG
over het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
(2004/2129(INI))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteurs: Richard Corbett en Íñigo Méndez de Vigo

DEEL II: TOELICHTING



PE 347.119v03v03 2/37 PR\542869NL.doc

NL

PR_INI



PR\542869NL.doc 3/37 PE 347.119v03v03

NL

INHOUD

Blz.

TOELICHTING.......................................................................................................................... 4



PE 347.119v03v03 4/37 PR\542869NL.doc

NL

TOELICHTING

"Ik ben er geen voorstander van om wetten en grondwetten veelvuldig te wijzigen, maar de
ontwikkeling van wetten en instellingen moet wel gelijke tred houden met de vooruitgang van

de menselijke geest. Naarmate deze zich verder ontwikkelt en meer inzichten verwerft,
naarmate nieuwe ontdekkingen worden gedaan, nieuwe waarheden worden ontdekt en
gewoonten en meningen veranderen, en naarmate daardoor de samenleving verandert,

moeten ook instellingen zich aanpassen aan de tijdgeest. Zoals niemand een man zal vragen
dezelfde jas te blijven dragen die hem paste toen hij nog kind was, zo mag van een beschaafde

maatschappij niet worden verwacht zich te blijven voegen naar regels die voor haar
voorvaderen zijn opgesteld."

Thomas Jefferson

I. Voorwoord

1. Meer dan een halve eeuw geleden werd met de Verklaring van Schuman het startsein
gegeven voor een ambitieus project: de Europeanen, na eeuwenlange onderlinge twisten,
verenigen rond een gemeenschappelijk project.

Om hierin te slagen moest een oplossing worden gevonden voor drie ernstige problemen die
zich manifesteerden kort na de Tweede Wereldoorlog: hoe moesten de interne demonen die
op ons continent voor zulke grote rampen hadden gezorgd, worden getemd? Hoe kon een
prominente plaats worden verworven op het mondiale toneel? En hoe kon men ervoor zorgen
dat een economie zou verrijzen die borg zou kunnen staan voor het overleven van een stabiele
democratie?

De afgelopen vijftig jaar zijn de kroniek geworden van een succes. Europa heeft een politiek
stelsel gecreëerd dat is gebaseerd op de beginselen van vrijheid, pluralisme en
verdraagzaamheid. Europa heeft de vijanden van vroeger met elkaar verzoend, en aldus
gezorgd voor de langste vreedzame periode uit de hedendaagse geschiedenis. Het heeft
gezorgd voor materiële welvaart en sociale vooruitgang voor alle Europeanen. Het heeft
bijgedragen aan de ontmanteling van het IJzeren Gordijn, dat de vrije Europeanen scheidde
van de onderdrukten. Al deze successen van het project Europa mogen er echter niet toe
leiden dat de echte doelstellingen van dit project uit het oog worden verloren: namelijk dat het
nooit meer mag komen tot excessen van nationalisme, een ware plaag voor het moderne
Europa; dat de democratie wordt beschermd als systeem dat borg staat voor eerbiediging van
uiteenlopende meningen in een pluralistische samenleving; en tenslotte dat Europa een
krachtige en machtige stem krijgt ter bescherming van zijn ideeën, waarden en belangen.

Europa mag zich echter niet tevreden stellen met de verworvenheden: het moet aan het begin
van de XXIste eeuw nieuwe uitdagingen het hoofd bieden. Men denke hierbij aan de rol van
de Unie op het internationale toneel, de mondialisering, de uitbreiding, de euro, de
binnenlandse en externe veiligheid op ons continent, het terrorisme, de migratiestromen,
onderwijs, technologische vooruitgang, racisme, vreemdelingenhaat of maatschappelijke
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uitsluiting.

Sinds de oprichting van de eerste Europese Gemeenschap (de Europese Gemeenschap van
Kolen en Staal: Verdrag van Parijs van 18.4.1951), waarin zes West-Europese landen werden
verenigd1, heeft het communautaire project zich uitgebreid tot 25 Europese landen2 en is de
werkingssfeer uitgebreid met nieuwe terreinen in de vorm van de Economische Gemeenschap
en de Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) (Verdragen van Rome van 25.3 1957), en
in een later stadium de Europese Unie (Verdrag van Maastricht van 7.2.1992).

2. Het Europees Parlement heeft sinds 1979, het jaar waarin het voor het eerst in
universele verkiezingen werd verkozen, altijd gestreefd naar een zo democratisch, efficiënt en
transparant mogelijk functioneren van hetgeen later de Europese Unie zou worden. Met de
goedkeuring op 14 februari 1984 van het eerste ontwerpverdrag tot oprichting van de
Europese Unie (het zogenaamde "Spinelli"-ontwerp, vernoemd naar zijn rapporteur), zette het
Parlement een reeks hervormingen in gang die in de daaropvolgende 20 jaar zouden leiden tot
achtereenvolgens de Europese Akte3, het Verdrag van Maastricht4, het Verdrag van
Amsterdam5, het Verdrag van Nice6 en nu het Verdrag tot instelling van een Grondwet voor
Europa7.

Bij elk van deze etappen heeft het Europees Parlement, onder de impuls van zijn Commissie
institutionele zaken - die later in 1999 de Commissie constitutionele zaken werd, actief
deelgenomen aan de voorbereidende beraadslagingen en de resultaten van de verschillende
Intergouvernementele Conferenties (IGC's)8 geëvalueerd.
                                                
1 België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
2 Bij de eerste zes landen hebben zich later gevoegd: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk in 1973,
Griekenland in 1981, Spanje en Portugal in 1986, Oostenrijk, Finland en Zweden in 1995, Tsjechië, Estland,
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije in 2004.
3 Verdrag van Luxemburg van 17.2.1986, in werking getreden op 1.7.1987.
4 Ondertekend op 7.2.1992, in werking getreden op 1.11.1993.
5 Ondertekend op 2.10.1997, in werking getreden op 1.5.1999.
6 Ondertekend op 26.2.2001, in werking getreden op 1.2.2003.
7 Dat op 29.10.2004 in Rome zal worden ondertekend, waarmee een ratificatieperiode van ongeveer twee jaar
wordt geopend.
8 Vermeld worden hier: de resoluties ter voorbereiding van de IGC, enerzijds, en de resoluties met de
resultaatbeoordeling, anderzijds.
- Europese Akte:

. resolutie van 14.2.1984 : verslag en ontwerpverdrag-Spinelli (PB C 77 van 19.3.1984, blz. 33)

. resoluties van 16.1.1986 : verslag-Planas (PB C 36 van 17.2.1986, blz. 144)
en van 17.4.1986 (PB C 120 van 20.5.1986, blz. 96)

- Verdrag van Maastricht
. resoluties over het verslag van de heer D. Martin van

14.3.1990 (PB C 96 van 17.4.1990, blz. 114),
11.7.1990 (PB C 231 van 17.9.1990, blz. 97)
en van 22.11.1990 (PB C 324 van 24.12.1990, blz. 219)

. resolutie van 7.4.1992 : verslag-D. Martin (PB C 125 van 18.5.1992, blz. 81)
- Verdrag van Amsterdam

. resoluties van 17.5.1995 : verslag-D. Martin/Bourlanges (PB C 151 van 19.6.1995, blz. 56)
en van 13.3.1996: verslag-Dury/Maij-Weggen (PB C 96 van 1.4.1996, blz. 77)

. resolutie van 19.11.1997 : verslag-Méndez de Vigo/Tsatsos (PB C 371 van 8.12.1997, blz. 99)
- Verdrag van Nice

. resoluties over het verslag- Dimitrakopoulos/Leinen van 18.11.1999 (PB C 189 van 7.7.2000, blz. 222),
3.2.2000 (PB C 309 van 27.10.2000, blz. 85)
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Vanaf het begin van dit proces is het Parlement een pleitbezorger geweest van verduidelijking
en verbetering van de constitutionele grondslag van de Europese Unie, een eis die steeds
belangrijker werd naarmate de verschillende uitbreidingen zich opvolgden, met alle risico's
vandien voor de politieke dimensie van de integratie.

Het Parlement heeft drie verschillende, zij het onderling verband houdende doelstellingen
nagestreefd:

Ten eerste heeft het Parlement ernaar gestreefd de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de Europese Unie zelf te verduidelijken en, waar nodig, te versterken. Het Parlement
heeft er voortdurend op gehamerd dat bevoegdheden aan de Unie moeten worden toegewezen
en door de Unie moeten worden uitgeoefend op basis van het "subsidiariteitsbeginsel", d.w.z.
dat de Europese Unie alleen die verantwoordelijkheden en taken voor haar rekening moet
nemen die efficiënter kunnen worden verricht of uitgevoerd in de vorm van
gemeenschappelijk beleid dan in de vorm van afzonderlijk beleid van de lidstaten.

Ten tweede heeft het Parlement gepleit voor een efficiëntere uitvoering van taken op
Europees niveau. Het Parlement stond in dit verband zeer kritisch tegenover de praktijk van
besluitvorming met algemene stemmen door de Raad, waarbij het aanvoerde dat het niet
logisch was om elk van de lidstaten van de Unie een blokkagemacht te geven als eerder is
besloten om gezamenlijk beleid te voeren. Het Parlement pleitte hierbij ook voor een
zwaardere rol voor de Commissie bij de uitvoering van beleid als hier eenmaal
overeenstemming is bereikt, met dien verstande dat er wel goede controle op moest worden
uitgeoefend.

Ten derde heeft het Parlement een lans gebroken voor meer democratische controle en het
afleggen van verantwoording op Europees niveau. Taken en verantwoordelijkheden die door
nationale parlementen met de ratificatie van de Verdragen zijn overgedragen aan de Unie,
zouden niet moeten worden uitgeoefend door de Raad (d.w.z. de nationale ministers) alleen.
Het verlies aan parlementaire bevoegdheden op nationaal niveau moet worden
gecompenseerd door versterking van de parlementaire bevoegdheden op Europees niveau.

Gezien de duidelijk ontoereikende resultaten van de Verdragen van Amsterdam en Nice met
betrekking tot het vraagstuk van de verdubbeling van het aantal lidstaten, doch tevens tegen
de achtergrond van de verdere verdieping van de Unie, werd het steeds duidelijker dat de
methode van herziening van de Verdragen zoals die tot nog toe was gevolgd, niet langer
passende oplossingen bood voor de ontwikkeling van Europa.

Tot deze slotsom was het Europees Parlement reeds gekomen in zijn resolutie van
19 november 1997 (naar aanleiding van het verslag-Iñigo Méndez de Vigo en Dimitri Tsatsos
(zie voetnoot 8), waarin de aanzet werd gegeven tot een politieke bezinning die in 1999 zou
uitmonden in de opstelling, op initiatief van het Duitse voorzitterschap van de Raad, van het
model voor een Conventie - voor het eerst toegepast bij de opstelling van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.

                                                                                                                                                        
en van 13.4.2000 (PB C 40 van 7.2.2001, blz. 409)

. resolutie van 31.5.2001: verslag- Méndez de Vigo/Seguro (PB C 47E van 21.2.2002, blz. 108).
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3. Na in de vorm van een partnerschap te hebben samengewerkt met de nationale
parlementen in de aanloop naar de IGC's9, stelde het Europees Parlement als eerste10, en zich
baserend op het precedent dat was geschapen bij de opstelling van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie11, voor een Conventie bijeen te roepen bestaande uit
vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de nationale
parlementen, het Europees Parlement en de Commissie, en waaraan tevens als volwaardige
leden werden toegevoegd vertegenwoordigers van de regeringen en de parlementen van de
kandidaat-lidstaten. Deze Conventie, onder voorzitterschap van Valéry Giscard d'Estaing en
met als vice-voorzitters Giuliana Amato en Jean-Luc Dehaene, werd belast met de taak een
voorontwerp op te stellen voor een Grondwet die als basis zou kunnen dienen voor de
werkzaamheden van de IGC die in een later stadium zou worden gehouden.

De goede ervaringen met de Conventie over het Handvest van de grondrechten maakt
namelijk de weg vrij voor het oprichten van een soortgelijke Conventie ter voorbereiding van
de werkzaamheden voor de nieuwe IGC. De Conventie over het Handvest had namelijk goed
uitgepakt en aangetoond dat op deze wijze een ontwerp kon worden opgesteld dat kon
rekenen op de goedkeuring van de staatshoofden en regeringsleiders. Het open en transparante
karakter van de Conventie en de kwaliteit van de beraadslagingen had het bereiken van een
consensus vergemakkelijkt, voornamelijk omdat eenieder in de gelegenheid werd gesteld zijn
standpunten naar voren te brengen en vervolgens kennis te nemen van die van de overige
deelnemers.

De Conventie over de toekomst van Europa heeft de juistheid van de keuze voor deze
methode bevestigd, aangezien deze Conventie na zes maanden tot resultaat had dat er een
breed gedragen tekst kon worden gepresenteerd, die de vrucht was van intensieve
beraadslagingen, en waaraan voorts was bijgedragen door een intensieve dialoog met het
maatschappelijk middenveld.

Het Europees Parlement heeft via de werkzaamheden van zijn Commissie constitutionele
zaken een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van het ontwerpverdrag betreffende de
Grondwet12, een ontwerp dat de IGC slechts op een zeer beperkt aantal punten zal wijzigen.
                                                
9 Gewezen kan worden op de "Assisen" van Rome met de nationale parlementen (Conferentie van de
parlementen van de Europese Gemeenschap van 27 t/m 30.11.1990), de interinstitutionele conferenties die
gelijktijdig met de IGC's werden georganiseerd over de Economische en Monetaire Unie en de Politieke Unie,
die later zouden leiden tot het Verdrag van Maastricht, de participatie van vertegenwoordigers van het Europees
Parlement aan de studiegroep voorafgaand aan de IGC van Amsterdam, vervolgens hun betrokkenheid bij de
eigenlijke werkzaamheden van deze IGC, en tenslotte hun integratie als waarnemers in de werkgroep ter
voorbereiding van de IGC van Nice.
10 Resolutie van 25.10.2000 (verslag van Olivier Duhamel over de constitutionalisering van de verdragen),
bekrachtigd door de resolutie van 31.5.2001 (verslag-Méndez de Vigo/Seguro over het Verdrag van Nice en de
toekomst van de Europese Unie).
11 Het idee voor de goedkeuring van een dergelijk Handvest, dat nu deel II vormt van de Ontwerpgrondwet, is
afkomstig van het Duitse voorzitterschap van de Raad, en werd goedgekeurd door de Europese Raad van Keulen
op 3 en 4 juni 1999. Op deze zelfde Raad werd ook bepaald hoe dit Handvest zou worden opgesteld, een besluit
dat verder werd gepreciseerd op de bijeenkomst van Tampere op 15 en 16 oktober 1999. Toen werd besloten om
een gremium te vormen - dat vervolgens "Conventie" zou worden genoemd, waarin dezelfde vier actoren zouden
worden opgenomen die later zouden worden betrokken bij de Conventie over de toekomst van Europa, zij het
zonder deelname van de kandidaat-landen.
12 . Resolutie van 16.3.2000: verslag-Duff/Voggenhuber over de opstelling van een Handvest van de
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Op deze IGC werd het Parlement voor het eerst op voet van gelijkheid en volwaardig
betrokken bij de werkzaamheden, en wel in de persoon van zijn Voorzitter Pat Cox en zijn
twee vertegenwoordigers: Iñigo Méndez de Vigo, later vervangen door Elmar Brok, en Klaus
Hänsch.

II. De veranderingen van het nieuwe grondwettelijke verdrag ten opzichte van de
geldende verdragen en daarmee het bestaande "acquis"

De voorgestelde nieuwe Grondwet voor de Europese Unie omvat een groot aantal ingrijpende
wijzigingen en verbeteringen ten opzichte van de huidige "Grondwet" (d.w.z. de reeks
overlappende verdragen die momenteel de facto dienen als grondwet). Uiteraard gaat het hier
om een compromis dat op een aantal vlakken wordt gekenmerkt door behoedzaamheid. Het is
echter een compromis dat Europa verder brengt en dat tot stand is gekomen na langdurige,
openbare en pluralistische debatten in de Europese Conventie, waar de laatste hand aan is
gelegd door de gekozen regeringen van alle 25 lidstaten en dat tenslotte door diezelfde
regeringen - die alle willen dat dit de basis is voor samenwerking in Europa in de toekomst -
is goedgekeurd.

1. Een grondwettelijk verdrag voor de Unie

1.1. Soms wordt de vraag opgeworpen of het een grondwet is of een verdrag. Dit is een
oneigenlijke discussie: het is volstrekt duidelijk dat het hier formeel gesproken om een
verdrag gaat, dat volgens de geldende regeling voor wijziging van verdragen zal
worden goedgekeurd en geratificeerd. Dit neemt echter niet weg dat het verdrag
vanwege de aard en de inhoud neerkomt op een echte grondwet.

1.2. Het Grondwettelijk Verdrag definieert het karakter, de waarden en de beginselen die
ten grondslag liggen aan het optreden van de Europese Unie (EU); het beschrijft de

                                                                                                                                                        
grondrechten van de Europese Unie (PB C 377 van 29.12.2000, blz. 329)

. Besluit van 14.11.2000: verslag-Duff/Voggenhuber over de goedkeuring van het ontwerp voor een
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 223 van 8.8.2001, blz. 74)

. Resolutie van 23.10.2002: verslag-Duff over de gevolgen van het Handvest van de grondrechten van de
Unie en de toekomstige status hiervan (PB C 300E van 11.12.2003, blz. 432)

. Resolutie van 29.11.2001: verslag-Leinen/Méndez de Vigo over de Europese Raad van Laken en de
toekomst van de Unie (PB C 153 van 27.6.2002, blz. 310(E))

. Resolutie van 25.10.2001: verslag-Poos over de hervormingen van de Raad (PB C 112 van 9.5.2002, blz.
317 (E))

. Resolutie van 14.3.2002:verslag-Carnero González over de rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie
(PB C 47 van 27.2.2003, blz. 594 (E))

. Resolutie van 7.2.2002: verslag-Napolitano over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de
nationale parlementen in het kader van de opbouw van Europa (PB C 284 van 21.11.2002, blz. 322 (E))

. Resolutie van 16.5.2002:verslag-Lamassoure over de afbakening van de bevoegdheden tussen de Europese
Unie en de lidstaten (PB C 180 van 31.7.2003, blz. 493 (E))

. Resolutie van 17.12.2002: verslag- Bourlanges over de typologie van besluiten en de hiërarchie van normen
in de Europese Unie (PB C 31 van 5.2.2004, blz. 126)

. Resolutie van 14.1.2003: verslag- Napolitano over de rol van de regionale en plaatselijke overheden in de
opbouw van Europa (PB C 38E van 12.2.2004, blz. 167)

. Resolutie van 24.9.2003:over het ontwerpverdrag tot instelling van een Grondwet voor Europa en het
advies van het Europees Parlement inzake het bijeenroepen van de Intergouvernementele Conferentie
(IGC) (PB C 77E van 26.3.2004, blz. 255).
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bevoegdheden van de Unie; het vermeldt de instellingen, schetst de
besluitvormingsprocedures en preciseert de wetgevingsprocedures; het definieert de
rechten van de burgers ten opzichte van de EU; het legt de regels voor herziening van
het Verdrag vast, enz. Dat is precies de rol van een grondwet: het definiëren van de
voorwaarden en het aangeven van de grenzen voor de uitoefening van bevoegdheden
in het kader van een politieke entiteit, en voorts het waarborgen van de rechten van de
burger.

1.3. In wezen was dit al het geval met de huidige Verdragen: de Unie had reeds een
grondwet, die kon worden gedestilleerd uit de aan de Unie ten grondslag liggende
Verdragen, zoals elke politieke entiteit haar eigen grondregels heeft. Door de
Verdragen te vereenvoudigen, een begrijpelijker structuur te geven en hieraan een
bijzonder plechtig karakter te verlenen, wordt een belangrijke stap gezet op weg naar
verduidelijking van het systeem en wordt dit systeem transparanter en begrijpelijker
gemaakt voor de burger.

1.4. In deze optiek, en in tegenstelling tot wat sommigen vrezen, betekent het uitrusten van
de Unie met een Grondwet geenszins het begin van de oprichting van een
gecentraliseerde "superstaat", die het onvermijdelijke einde zou inluiden van de
nationale staten en de aard van de Europese Unie onherroepelijk zou wijzigen (er zijn
genoeg voorbeelden van internationale organisaties waarvan het oprichtingsverdrag
terecht wordt vergeleken met een grondwet, zoals de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), of, minder vaak genoemd, de
Wereldpostunie (WPU)). Integendeel, in haar huidige ontwerp betekent de Grondwet
van de Unie een formele garantie voor de lidstaten en de burgers tegen eventuele
uitwassen van communautair optreden.

1.5. Men zou met recht kunnen aanvoeren dat deel III van het Grondwettelijk Verdrag
substantieel gewijzigd had moeten worden, dat talloze bepalingen niet echt
constitutioneel van aard zijn, te gedetailleerd en te complex zijn en niet thuishoren in
een echte grondwet. Dit behoorde echter niet tot de taken waarmee de Conventie was
belast. Het element van vereenvoudiging is echter duidelijk: alle bepalingen zijn
verenigd in één enkel coherent en gestructureerd document, en door alleen de delen I
en II te lezen, oftewel de delen waarin de "constitutionele" aspecten zijn opgenomen,
krijgt de burger een vrij duidelijk en eenvoudig totaalbeeld van de politieke realiteit
van de Unie en van zijn rechten.

1.6. De lengte van deel III heeft aanleiding gegeven tot kritiek, volgens welke de
Grondwet te gedetailleerd en te ingewikkeld zou zijn, in vergelijking met bijvoorbeeld
de Amerikaanse grondwet. Dit komt omdat in deel III, net als in de vorige Verdragen,
voor elk beleidsterrein in detail de doelstellingen van het EU-optreden worden
beschreven en daarmee dus ook de grenzen van dit optreden worden aangegeven. De
EU-instellingen krijgen geen "blanco cheque" om op welk beleidsterrein dan ook
zonder enige beperking op te treden.

2. Eén enkele entiteit: de Europese Unie

2.1. Een belangrijke stap vooruit in termen van transparantie en begrip bij de burger
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omtrent de Europese realiteit is de versmelting van verschillende verdragen in één
enkel document en de overgang van een zeer complexe realiteit, met verschillende
entiteiten die elkaar doorkruisten (de Europese Unie, de Europese Gemeenschap), tot
één enkele entiteit, de Europese Unie, uitgerust met een rechtspersoonlijkheid (uniek)
op internationaal niveau, die de doelmatigheid en de zichtbaarheid van de actie van de
Unie op dit terrein zal versterken. Een en ander gaat vergezeld van de afschaffing van
de driepijlerstructuur [gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB),
justitie en binnenlandse zaken (JBZ) en Gemeenschap]. De drie pijlers gaan op in één
enkel corpus van de Unie, met één enkel institutioneel kader en generalisering van de
communautaire methode, met dien verstande dat op het gebied van het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (met inbegrip van defensie)
bijzondere besluitvormingsprocedures van toepassing blijven, overeenkomstig de
specifieke aard van deze materie.

Met de Grondwet komt er dus één enkel Verdrag, één enkele entiteit: de Europese
Unie13.

2.2. De Grondwet verwijst in artikel I-8 naar de symbolen van de Unie, te weten haar vlag
(een cirkel van 12 gouden sterren op een blauw veld), de hymne (ontleend aan de
"Ode aan de vreugde" van Beethoven), het devies van de Unie (in verscheidenheid
verenigd), de munt (de euro) en de "Dag van Europa" (9 mei), aldus de burger in staat
stellend zich beter te identificeren met Europa en een lotsverbondenheid te voelen.

3. Een heldere definitie van de waarden, beginselen en doelstellingen van de Unie

De Grondwet opent met de artikelen waarin de aard, de waarden en de beginselen
waarop de Unie berust, alsmede de doelstellingen die zij geacht wordt in haar
handelen na te streven, uiteen worden gezet.

3.1. Het eerste artikel van de Grondwet heeft betrekking op de dubbele legitimiteit van de
Unie, namelijk de wil van de burgers en de staten. Door verwerping van andere
concepten die zijn gehanteerd in het verleden en door het concept van de burger
centraal te stellen, legt de Grondwet de nadruk op de individu, oftewel de mannen en
vrouwen die als burgers van een lidstaat en daarmee van de Unie bepaalde rechten en
verplichtingen hebben. Hieruit vloeit verder voort dat zij in de hoedanigheid van
Europese burgers nog over aanvullende rechten beschikken.

                                                
13 Vermeld zij dat de Grondwet geen gevolgen heeft voor het Euratom-Verdrag, ofschoon sommige bepalingen
van dit verdrag worden gewijzigd door het protocol houdende wijziging van het Euratom-Verdrag, teneinde deze
verenigbaar te maken met de constitutionele tekst.
Daarnaast mag niet uit het oog worden verloren dat het Grondwettelijk Verdrag wordt aangevuld met een
verwarring scheppend aantal protocollen, bijlagen en verklaringen. Het betreft hier 36 protocollen (waarvan er
29 reeds in werking zijn getreden, zoals het protocol van Schengen, terwijl zeven nieuw zijn en vraagstukken
betreffen als de rol van de nationale parlementen, de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,
overgangsbepalingen betreffende de instellingen, gestructureerde permanente samenwerking op het gebied van
defensie, enz.), twee bijlagen (reeds bestaande bijlagen betreffende de lijst van landbouwproducten en de lijst
van landen en overzeese gebiedsdelen) en 46 verklaringen. Formeel gesproken moeten ook de protocollen door
alle lidstaten worden geratificeerd en hebben zij dezelfde juridische status als het Grondwettelijk Verdrag.
Daarentegen zijn de verklaringen juridisch niet bindend en hoeven deze niet door de lidstaten te worden
geratificeerd.
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In artikel 1 van de Grondwet worden de grondslagen geformuleerd waarop de opbouw
van Europa berust: de lidstaten verlenen de Unie bevoegdheden om hun
gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Op Europees niveau coördineert de
Unie het beleid van de lidstaten dat gericht is op het bereiken van die doelstellingen en
zijn het de instellingen van de Unie die de toegekende bevoegdheden uitoefenen.
Tevens verplicht de Unie zich de nationale identiteit van de lidstaten, oftewel de
fundamentele elementen van hun binnenlandse politieke structuur, te eerbiedigen.
Aldus wordt aangegeven dat de Unie de besluiten van afzonderlijke lidstaten met
betrekking tot de territoriale verdeling van de macht - van de vaststelling van de
landsgrenzen tot regionale of plaatselijke autonomie -, de handhaving van de openbare
orde of de bescherming van de nationale veiligheid, respecteert. Tenslotte wordt in de
Grondwet het beginsel verankerd van loyale samenwerking tussen de Unie en de
lidstaten bij de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen.

De constitutionele fundamenten van de Europese Unie moeten stevig worden
verankerd: het gaat hier om de waarden die de grondslagen en ijkpunten vormen voor
iedere vorm van actie van de instellingen van de Unie.

3.2. In het tweede artikel van de Grondwet wordt aangegeven dat de Unie berust op de
waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid,
de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van
personen die tot minderheden behoren. Deze waarden vormen voorts een
referentiekader voor toekomstige toetredingen en kunnen dienen als grondslag voor de
toepassing van sancties tegen lidstaten die deze waarden ernstig en langdurig
schenden.

Behalve door deze waarden wordt de Unie gestuurd door grondslagen waarop haar
handelen berust: pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, justitie, solidariteit
en gelijkheid van vrouwen en mannen.

Tenslotte streeft de Unie ook politieke doelstellingen na, doelstellingen die haar
bestaansgrond vormen. Deze doelstellingen zijn, kort samengevat, het bevorderen van
vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren. Deze doelstellingen worden
geconcretiseerd in het derde artikel van de Grondwet, in de vorm van haar politieke,
economische en sociale doelstellingen, zowel intern, binnen de Unie, als in haar
externe betrekkingen.

Zo streeft de Unie er intern naar haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en
recht zonder binnengrenzen te bieden, alsmede een interne markt waarin de
mededinging vrij en onvervalst is. Zij zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van
Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op
volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van
bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De Unie bevordert
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Tenslotte bestrijdt de Unie sociale
uitsluiting en discriminatie, en bevordert zij sociale rechtvaardigheid en bescherming,
de gelijkheid van mannen en vrouwen, de solidariteit tussen generaties en de
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bescherming van de rechten van het kind. De Unie bevordert de economische, sociale
en territoriale samenhang, en de solidariteit tussen de lidstaten. Zij eerbiedigt haar
rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de
ontwikkeling van het Europees cultureel erfgoed.

Op het internationale vlak draagt de Unie bij tot de vrede, de veiligheid, de duurzame
ontwikkeling van de Aarde, de solidariteit en het wederzijds respect tussen de
volkeren, de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de bescherming
van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind, alsook tot de strikte
eerbiediging en ontwikkeling van het internationaal recht, met inbegrip van de
inachtneming van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties.

Deze doelstellingen vormen een politiek basisprogramma dat ten grondslag ligt aan de
oprichting van de Unie. De Unie streeft deze doelstellingen met passende middelen na,
naar gelang van de bevoegdheden die haar daartoe in de Grondwet zijn toegedeeld.

Deze waarden en beginselen vormen dus de ethische grondslag van de Unie, een
grondslag die zich in het bijzonder concretiseert in het Handvest van de grondrechten,
dat is opgenomen in deel II van de Grondwet. De doelstellingen van de Unie
rechtvaardigen haar bestaan en zijn de reden waarom de lidstaten hebben besloten de
Unie te vormen. De Unie laat zich in haar handelen en optreden leiden door deze
beginselen. Ofschoon de in deze artikelen genoemde waarden, beginselen en
doelstellingen niet helemaal nieuw zijn, waren sommige toch nooit zo duidelijk
geformuleerd en zijn zij nooit eerder voorwerp geweest van een systematische
codificatie. Dit vormt het wezenskenmerk van een grondwet en draagt er in
belangrijke mate toe bij dat burgers een duidelijk en zeer symbolisch inzicht krijgen in
waar de Unie voor staat.

3.3. In dit verband zij erop gewezen dat de Intergouvernementele Conferentie op dit punt
de tekst van de Conventie vrijwel volledig heeft gevolgd, en hierin slechts enkele
wijzigingen heeft aangebracht die door het Europees Parlement zonder enig probleem
konden worden onderschreven: toevoeging van de rechten van minderheden aan de
waarden, de opneming van de gelijkheid van mannen en vrouwen als beginsel,
opneming van "prijsstabiliteit" in de doelstellingen van de Unie, naast "een sociale
markteconomie met een groot concurrentievermogen gericht op volledige
werkgelegenheid en sociale vooruitgang".

4. De burgers in het hart van de opbouw van Europa: integratie van het Handvest van de
grondrechten in de Grondwet

4.1. De integratie van het Handvest van de grondrechten in deel II van de Grondwet
betekent de volwaardige erkenning dat de burgers in het proces van de opbouw van
Europa centraal staan. Dankzij deze integratie krijgt het Handvest een dwingend
juridisch karakter, doordat het enerzijds de Europese instellingen bindt die optreden in
het kader van hun respectieve bevoegdheden, en anderzijds bindend is voor de
lidstaten, doch uitsluitend voor zover zij optreden als uitvoerders van het
Gemeenschapsrecht. Het gaat hier dus om een aanvullende waarborg die de burgers
ten opzichte van de Unie wordt geboden.
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Dit betekent absoluut niet dat afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de
grondrechten van de burgers zoals die is verankerd in de nationale grondwetten van
veel lidstaten, noch betekent dit een verkapte toewijzing van nieuwe bevoegdheden
aan de Unie, die volgens sommigen langs deze weg de lidstaten richtsnoeren zou
kunnen opleggen op het gebied van economisch en sociaal beleid. De verankering in
de Grondwet van het Handvest betekent geen verruiming van de werkingssfeer van het
Gemeenschapsrecht tot buiten de bevoegdheden van de Unie en wijzigt geenszins de
bevoegdheden en taken die de Unie zijn toebedeeld in de Grondwet (artikel III - 111
laat op dit punt aan duidelijkheid niets te wensen over).

De vrees van sommige lidstaten ten aanzien van de mogelijke gevolgen van de
erkenning van sociale en economische rechten in het Handvest, hebben de
Intergouvernementele Conferentie er echter toe gebracht nog aanvullende garanties in
te bouwen naast de garanties die de Conventie reeds had voorzien tegen eventuele
bevoegdheidsoverschrijdingen. Men kan vraagtekens plaatsen bij de juridische
noodzaak van deze handelwijze, die voorbij lijkt te gaan aan de stevig in de Europese
constitutionele doctrine verankerde conceptuele verschillen, maar aangezien de
juridische werking van het Handvest hierdoor niet wordt aangetast, kan deze
handelwijze wel worden aanvaard.

4.2. Er zij op gewezen dat de in het Handvest genoemde rechten in het algemeen
overeenkomen met een gemeenschappelijke basis van grondrechten die door de Unie
reeds werden erkend en die terug waren te voeren tot de constitutionele tradities van
de lidstaten of het Europese Verdrag inzake de rechten van de mens. Het gaat er
vooral om dat deze rechten duidelijk en op een voor de burger toegankelijke wijze
worden geformuleerd en dat duidelijk wordt gesteld dat de Unie gehouden is deze
rechten te eerbiedigen. Dit kan er alleen maar toe bijdragen dat de band tussen burgers
en hun Unie wordt versterkt.

4.3. Aan het begin van de Grondwet wordt reeds in een aparte titel gewijd aan de
grondrechten en het burgerschap van de Unie, verwezen naar de opneming van het
Handvest in de Grondwet. Een andere stap op weg naar bescherming van de
grondrechten op het niveau van de Unie is de in de Grondwet opgenomen bepaling dat
de Unie zich moet aansluiten bij het Europese Verdrag inzake de rechten van de mens
(waarbij alle lidstaten zijn aangesloten), waarmee een langgekoesterde wens van het
Europees Parlement in vervulling gaat. Dit zal geschieden in de vorm van een akkoord
met de Raad van Europa. Het besluit tot sluiting van dit akkoord zal met
gekwalificeerde meerderheid moeten worden genomen, na goedkeuring van het
Europees Parlement.

4.4. Er zouden nog andere aspecten van de Grondwet kunnen worden genoemd die de
medezeggenschapsrechten van de burger in het Europese politieke proces versterken
(zoals het volkswetgevingsinitiatief of burgerinitiatief: art. I-47, §4) of bijdragen tot
verbetering van de rechterlijke bescherming van hun rechten door de gang naar het
Hof van Justitie te vergemakkelijken.

Het Parlement is zeer ingenomen met deze essentiële stappen die van de Unie een
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daadwerkelijke Unie van de staten en burgers zullen maken.

5. Een duidelijke en begrijpelijke afbakening van de bevoegdheden van de Unie

5.1. Een van de belangrijkste vragen die in de nieuwe constitutionele tekst moest worden
beantwoord was de vraag "wie doet wat in Europa?". Hierop moest een duidelijk
antwoord komen wilden de burgers een goed inzicht krijgen in de politieke
verantwoordelijkheden op Europees niveau. Een duidelijk antwoord hierop vormt ook
een aanvullende garantie voor al diegenen die bang waren voor een te zware rol voor
de Unie.

5.2. Om op deze vraag een duidelijk antwoord te geven, bevat de Grondwet een definitie
van de bevoegdheden van de Unie, die worden onderverdeeld in drie verschillende
categorieën, die elk een verschillende juridische en wettelijke status hebben en
gekoppeld zijn aan een verschillende mate van communautaire interventie: de
exclusieve bevoegdheden van de Unie; de met de lidstaten gedeelde bevoegdheden; en
de acties ter ondersteuning van of aanvulling op het optreden van de lidstaten.
Vanwege hun specifieke karakter zijn voor het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid en de coördinatie van het economisch beleid en het
werkgelegenheidsbeleid bijzondere bepalingen in het leven geroepen, die zich
onttrekken aan deze driedeling (zie bijlage 1).

Deze definitie van de bevoegdheden van de Unie is in overeenstemming met het
basisbeginsel van toewijzing van bevoegdheden, d.w.z. dat de Unie uitsluitend
beschikt over de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Grondwet zijn
toegekend teneinde de in de Grondwet vastgelegde doelstellingen te verwezenlijken.
Dit beginsel maakt het ontstaan van een gecentraliseerde superstaat per definitie
onmogelijk, aangezien het impliceert dat alle bevoegdheden toevallen aan de lidstaten,
tenzij zij deze overdragen aan de Unie.

5.3. De Grondwet verruimt de bevoegdheden van de Unie niet: de paar "nieuwe"
bevoegdheden die eerder zijn vermeld, hebben vooral betrekking op terreinen waarop
de Unie reeds uit hoofde van artikel 308 van het EG-Verdrag actief was en die nu in
de Grondwet beter worden gedefinieerd. De in deel III geïntroduceerde wijzigingen
komen namelijk vooral tegemoet aan de noodzaak de bepalingen hiervan aan te passen
aan de nieuwe besluitvormingsprocedures en de nieuwe rechtsinstrumenten,
vastgesteld in deel I.

5.4. Daarnaast wordt in de Grondwet de verplichting van de Unie benadrukt om de
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in de uitoefening van haar
bevoegdheden te eerbiedigen. De regeringen, in het kader van de Raad, en het
Europees Parlement hebben tot taak hierop toe te zien. Weliswaar komt de definitie
van de in de Grondwet verankerde beginselen overeen met die van de reeds geldende
verdragen, maar het Protocol betreffende het subsidiariteitsbeginsel en het
evenredigheidsbeginsel voorziet in nieuwe mechanismen ter waarborging van de
eerbiediging van deze beginselen, in het bijzonder door de rol van de nationale
parlementen te versterken.
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5.5. De nationale parlementen verwerven namelijk het recht tijdig te worden geïnformeerd
over alle wetgevingsvoorstellen van de Commissie, die moeten worden gemotiveerd
uit het oogpunt van subsidiariteit en evenredigheid. Dit informatierecht stelt de
nationale parlementen beter in staat hun nationale bevoegdheden uit te oefenen en stelt
hen voorts in staat meer invloed uit te oefenen op het optreden van hun regering
binnen de ministerraden. Met name voor wat betreft de subsidiariteit kunnen de
nationale parlementen binnen zes weken, gerekend vanaf de toezending van het
voorstel, rechtstreeks met redenen omklede adviezen doen toekomen aan de
instellingen van de Unie, die verplicht zijn hiermee rekening te houden. In deze
adviezen kunnen zij redenen opvoeren waarom zij menen dat een bepaald voorstel niet
in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Een zogeheten mechanisme van
"vroegtijdige waarschuwing" verplicht de Commissie zelfs om haar voorstel te
heroverwegen ingeval eenderde van de nationale parlementen van oordeel is dat het
voorstel niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.

Tenslotte voorziet ditzelfde protocol ook in de mogelijkheid voor de lidstaten om
namens hun nationale parlement of één van de wetgevingskamers (al naar gelang hun
staatsbestel) een beroep in te stellen bij het Hof van Justitie tegen een
wetgevingsbesluit, op grond van schending van het subsidiariteitsbeginsel. Het Comité
van de Regio's krijgt eveneens het recht om dergelijke beroepen in te stellen tegen
wetgevingsbesluiten waarover het krachtens de Grondwet moet worden geraadpleegd.

Deze mechanismen vormen aanvullende waarborgen tegen mogelijke uitwassen bij de
uitoefening van de bevoegdheden van de Unie en leveren een belangrijke bijdrage en
versterking van de democratische controle op de communautaire wetgeving.

5.6. Weliswaar kan men alleen een compleet beeld krijgen van de specifieke wijze van
tenuitvoerlegging van de bevoegdheden als de definitie van deze bevoegdheden wordt
gekoppeld aan de specifieke bepalingen in deel III van de Grondwet, maar toch kan de
Europese burger door eenvoudige lezing van deel I reeds een vrij duidelijk antwoord
krijgen op de vraag wie wat doet in Europa. Dit betekent dus een duidelijkere
verbetering in termen van transparantie.

5.7. Een ander positief element is het gegeven dat de Grondwet het systeem de nodige
flexibiliteit verleent door een clausule die vergelijkbaar is met het huidige artikel 208,
waarin de Raad de mogelijkheid wordt geboden om zonodig maatregelen vast te
stellen op terreinen waarop de Unie geen bevoegdheden heeft. Deze
flexibiliteitsclausule biedt de lidstaten alle nodige waarborgen: besluit met algemene
stemmen, toepassing uitsluitend in het kader van de verwezenlijking van in de
Grondwet verankerde doelstellingen; democratischer karakter van de procedure voor
tenuitvoerlegging omdat de maatregel voor goedkeuring aan het Europees Parlement
wordt voorgelegd, en de verplichting de maatregel tijdig, en vóórdat een besluit is
genomen, ter kennis te brengen van de nationale parlementen.

6. Een nieuw institutioneel kader voor een sterkere, democratischer en transparantere
Unie

Een van de essentiële vraagstukken die in de Grondwet moest worden geregeld, betrof
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de aanpassing van de instellingen van de Unie aan de nieuwe situatie die ontstaan is na
de uitbreiding. De institutionele organisatie van de Unie blijft in wezen gebaseerd op
dezelfde structuren als die van bijna vijftig jaar geleden, terwijl haar taken veel ruimer
zijn geworden en de Unie van zes lidstaten is uitgegroeid tot vijfentwintig lidstaten.
Ondanks opeenvolgende intergouvernementele conferenties zijn de belangrijkste
institutionele vraagstukken open blijven staan. De in Nice gevonden oplossingen
waren voor sommige van de onderhandelende partijen niet bevredigend. Het
Parlement heeft de publieke opinie en de regeringsleiders voortdurend gewezen op de
noodzaak van een ingrijpende institutionele hervorming die de Unie efficiënter,
democratischer en transparantere instellingen moest geven, onder behoud van het
institutionele evenwicht en de communautaire methode: de Commissie stelt voor, het
Parlement en de Raad besluiten, en het Hof van Justitie staat borg voor toepassing van
de goedgekeurde teksten.

6.1. Europees Parlement

(1) De rol van het Europees Parlement, de enige Europese instelling die rechtstreeks de
burgers vertegenwoordigt, wordt door de Grondwet aanzienlijk versterkt:

- zijn rol als medewetgever wordt ten volle erkend doordat de huidige
medebeslissing de gewone wetgevingsprocedure wordt, maar ook doordat de
deelneming van het Parlement aan de bijzondere wetgevingsprocedures wordt
versterkt. De burgers zullen voortaan duidelijk zien dat de Europese wetgeving
wordt aangenomen door de instelling die hen vertegenwoordigt en door de
instelling die de staten vertegenwoordigt. Tegelijk wordt ook bij internationale
overeenkomsten de goedkeuring door het Parlement de algemene regel;

- het EP krijgt het initiatiefrecht ten aanzien van de herziening van de Grondwet en
het neemt deel aan de procedure via de Conventie (de goedkeuring van het
Parlement is trouwens ook nodig om de Raad te laten besluiten geen Conventie
bijeen te roepen);

- de bevoegdheden van het EP op begrotingsgebied, die het op voet van gelijkheid
deelt met de Raad, gelden voortaan voor alle uitgaven van de Unie;

- zijn politieke controletaken worden uitgebreid, met name doordat het de Voorzitter
van de Commissie kiest;

- verschillende besluiten die van groot belang zijn in het leven van de Unie e die tot
nu toe onder de uitsluitende bevoegdheid van de Raad vallen, worden nu ook ter
goedkeuring voorgelegd aan het Parlement: het besluit om tot nauwere
samenwerking over te gaan, het gebruik van de flexibiliteitsclausule op grond
waarvan de Unie maatregelen die niet in de Grondwet staan kan nemen om
doeleinden van de Grondwet te bereiken, het besluit over de gebruikmaking van
algemene faciliteiten voor de overstap van unanimiteit op gekwalificeerde
meerderheid of van bijzondere wetgevingsprocedures op de gewone
wetgevingsprocedure, bepaalde besluiten om het toepassingsgebied van
rechtsgrondslagen in de Grondwet uit te breiden, zoals besluiten over de Europese
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officier van justitie of justitiële samenwerking in strafzaken;

- zelfs op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,
waar het EP geen bevoegdheden heeft, krijgt het een algemeen recht om
geïnformeerd en geraadpleegd te worden.

(2) Concluderend kan gezegd worden dat het Europees Parlement, afgezien van enkele
gebieden waarop meer mogelijk was geweest, tot "medebeslisser" wordt op bijna alle
communautaire beleidsgebieden. Het gaat erom concreet vorm te geven aan de
dubbele legitimiteit van de Unie als unie van staten en van burgers. De Grondwet
vormt in die zin zonder twijfel een belangrijke verdieping van de democratische
dimensie van de Unie.

(3) Het aantal leden van het Europees Parlement wordt vastgesteld op maximaal 750. De
Grondwet zegt niets over de verdeling van de zetels over de lidstaten, maar machtigt
de Europese Raad om op initiatief van en na goedkeuring door het Parlement vóór de
verkiezingen van 2009 een besluit te nemen over deze verdeling op basis  van het
beginsel van "degressieve evenredige vertegenwoordiging" met ten minste 6 en ten
hoogste 96 zetels per lidstaat (de Conventie stelde een minimum voor van 4 en geen
maximum). Op deze wijze kan flexibeler worden ingespeeld op de toekomstige
ontwikkeling van de Unie, terwijl de belangen van elke lidstaat onverlet blijven.

6.2. Europese Raad

De Europese Raad wordt erkend als autonome instelling met een stimulerende
politieke rol, waarbij de Grondwet uitdrukkelijk bepaalt dat de Europese Raad geen
wetgevende bevoegdheden heeft14. Een belangrijke vernieuwing van de Grondwet is dat het
roulerende Voorzitterschap komt te vervallen en wordt vervangen door een Voorzitter die
door de leden van de Europese Raad wordt gekozen voor een periode van tweeënhalf jaar die
eenmaal kan worden verlengd. De Voorzitter bereidt de werkzaamheden van de Europese
Raad voor en leidt ze en hij treedt op als vertegenwoordiger van de Unie naar buiten ten einde
de zichtbaarheid, continuïteit en samenhang  van de vertegenwoordiging van de Unie zowel
op het interne vlak als naar buiten te verbeteren. Enkele bepalingen zorgen ervoor dat de
Voorzitter van de Europese Raad geen uitvoerende taken heeft en dat eventuele
belangenconflicten met de Voorzitter van de Commissie of de Minister van Buitenlandse
Zaken worden vermeden. In de praktijk moet blijken of deze bepalingen volstaan.

6.3. Raad

(1) De hamvraag betreft de stemprocedure in de Raad wanneer deze met een
gekwalificeerde meerderheid besluit. Het mislukken van de Top van Brussel in
december 2003 was voor een deel het gevolg van meningsverschillen tussen de
lidstaten over deze kwestie. Volgens een van de rapporteurs bood de invoering

                                                
14 De rol die de Europese Raad krijgt toebedeeld als "noodrem" bij bepaalde besluiten op het gebied van de
sociale zekerheid en de justitiële samenwerking in strafzaken, mag de Raad dan wellicht niet bewegen om
bepaalde wetgevingstaken rechtstreeks uit te oefenen (hij neemt niet deel aan de vaststelling van de regels), maar
hij kan wel vrijwel beslissend ingrijpen in het verloop van een wetgevingsprocedure - zie hieronder de punten
9.1 (5) en 9.2 (7).
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van het bevolkingscriterium bij de zetelverdeling in het Europees Parlement en de
stemmingen in de Ministerraad geen garanties voor een evenwichtig stelsel en hij
was dan ook voorstander van een weging van de stemmen voor de Raad. Sinds het
verslag-Dimitrakopoulos-Leinen heeft het Europees Parlement echter met grote
meerderheid gekozen voor het stelsel van een dubbele meerderheid. Sinds het
begin van de Intergouvernementele Conferentie heeft het Parlement erop gewezen
dat een oplossing in zijn ogen alleen aanvaardbaar is als wordt uitgegaan van het
beginsel van een dubbele meerderheid van lidstaten en bevolking, zodat de
dubbele legitimiteit van de opbouw van de Unie als unie van staten en van burgers
bij voorbaat duidelijk is. Ook wees het Parlement erop dat de nieuwe procedure de
besluitvorming makkelijker maakt dan het systeem waarvoor in het Verdrag van
Nice was gekozen.

(2) Tenslotte is inderdaad gekozen voor het instrument van de dubbele meerderheid
dat de Conventie had voorgesteld, in plaats van voor een weging van stemmen.
Ondanks het optrekken van de drempels die door de Conventie waren voorgesteld
(55% van de staten in plaats van 50% en 65% van de bevolking in plaats van
60%) zal het nieuwe systeem de besluitvorming toch gemakkelijker maken omdat
het systeem van weging in veel combinaties betekent dat veel hogere
bevolkingsdrempels nodig zijn om een besluit te kunnen nemen en de eis dat een
blokkerende minderheid minstens uit vier lidstaten moet bestaan in veel gevallen
tot gevolg heeft dat de drempel van 65% aanzienlijk lager ligt15.

(3) De vooruitgang in termen van transparantie en leesbaarheid van het systeem laat
echter veel te wensen over…. De logica van een dubbele meerderheid is veel
makkelijker te begrijpen dan elke weging van stemmen, maar het risico bestaat dat
de vastgestelde drempels de burgers vrij willekeurig voorkomen. Bovendien
wordt de winst aan eenvoud en begrijpelijkheid van het systeem zeer sterk
afgezwakt door de toevoeging van extra criteria16.

                                                
15 Dat de IGC heeft bepaald dat sprake is van een blokkerende minderheid als ten minste vier lidstaten tegen
stemmen betekent dat een besluit kan worden aangenomen met veel minder dan 62% van de bevolking, het
percentage dat in Nice als onderdrempel voor het criterium bevolking was gesteld. Als bijvoorbeeld Duitsland,
Frankrijk en Italië tegen een besluit stemmen, dan kan het toch aangenomen worden hoewel het maar 55% van
de bevolking vertegenwoordigt, want deze drie landen zouden geen blokkerende minderheid vormen hoewel zij
bijna 45% van de bevolking van de Unie hebben (bij de huidige 25 lidstaten). Bovendien moet men bedenken dat
de verschillende combinaties die mogelijk zijn om op het minimumaantal gewogen stemmen te komen dat nodig
is om een gekwalificeerde meerderheid te verkrijgen, er in veel gevallen op zou neerkomen dat het vereiste
percentage van de bevolking aanzienlijk hoger ligt dan deze cijfers.
Enerzijds mag men hopen dat het optrekken van de drempel van de lidstaten in de praktijk geen groot negatief
effect zal hebben. 55% in plaats van 50% betekent in de Unie van 25 landen immers 14 lidstaten in plaats van
13. De blokkerende minderheid wordt dan 12 in plaats van 13. De extra kans dat een blokkerende minderheid
ontstaat door deze verhoging is in de praktijk zeker niet erg groot. De kans dit een besluit wordt genomen met
twee tegenover elkaar staande blokken die vrijwel even groot zijn, komt in werkelijkheid nooit voor. De extra eis
van de IGC dat de meerderheid uit minstens 15 lidstaten bestaat wordt zinloos vanaf 27 lidstaten, wat
waarschijnlijk het geval zal zijn vanaf 2009, wanneer het nieuwe systeem in werking treedt (in een Unie van 27
landen staat 55% van de staten hoe dan ook gelijk met 15 landen).
16 Naast de twee correctiecriteria die in de tekst worden genoemd (minimaal 4 staten om een blokkerende
minderheid te vormen en minimaal 15 staten om een besluit aan te nemen) is de IGC het eens geworden over een
soort herzien compromis van Ioannina voor een overgangsperiode: als leden van de Raad die ten minste 3/4 van
het aantal lidstaten of van de bevolking vormen die nodig is om een besluit te blokkeren, laten weten dat zij
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(4) Hoe betreurenswaardig het ook is dat het door de Conventie opgestelde
compromis is opgegeven, het is een feit dat de uiteindelijke oplossing is verkregen
na een harde strijd tussen de lidstaten, waarvan de standpunten niet altijd even
logisch waren: door al het op- en aftellen van percentagepunten in het relatieve
gewicht van elke lidstaat bij stemming werd nogal eens uit het oog verloren dat
men het over politieke realiteiten heeft en dat coalities tussen lidstaten wisselen en
op toeval berusten - hoe vaak bleek er bij de besluitvorming een tweedeling te
bestaan tussen de "grote" landen aan de ene kant en de "kleine" aan de andere?
Vaak werden met één standpunt tegenstrijdige doelen beoogd, zoals de eigen
mogelijkheden om een besluit te blokkeren te behouden, maar de mogelijkheden
tot blokkering van anderen te beperken…. En vooral vergat men bij deze hele
discussie dat het bij de onderhandelingen in de Unie eigenlijk maar zeer zelden tot
een stemming komt. Gezien de politieke realiteit kan het Parlement het door de
staatshoofden en regeringsleiders bereikte akkoord aanvaarden, al is het niet
helemaal tevreden.

(5) Voor welke besluitvormingsmethode ook gekozen wordt, deze moet ook nog eens
uitvoerbaar zijn. Vandaar het belang van de vraag naar het toepassingsgebied van
de stemming bij gekwalificeerde meerderheid. De Grondwet boekt op dit punt
grote vooruitgang: in zo'n 45 nieuwe gevallen wordt met een gekwalificeerde
meerderheid gestemd op verschillende gebieden. Eenparigheid van stemmen is
echter nog steeds vereist in 70 gevallen (zie bijlage IV). Hoewel de ontwikkeling
als geheel zeer positief is, kan men het toch betreuren dat men in bepaalde
gevallen niet verder is gegaan en dat de IGC zelfs een stap terug heeft gezet
vergeleken bij de voorstellen waarover men het na rijp beraad eens was geworden
in de Conventie (het duidelijkste voorbeeld betreft het meerjarig financieel kader).

(6) Een andere belangrijke verbetering die de Grondwet aanbrengt in de transparantie
is de bepaling dat er een tweedeling wordt aangebracht in de vergaderingen van de
verschillende Raadsformaties al naar gelang de Raad een wetgevingstaak of
andere taken uitoefent, met dien verstande dat de Raad in openbare zitting
vergadert als hij over wetgevingsbesluiten beraadslaagt of stemt. Ook al kan men
het betreuren dat de lidstaten niet zijn meegegaan met het door het Parlement
gesteunde voorstel van de Conventie om een echte autonome Wetgevingsraad te
vormen, toch kan men van oordeel zijn dat de kern van het voorstel, ervoor te
zorgen dat de wetgevingsactiviteit van de Raad openbaar en transparant is,
bewaard is gebleven.

(7) Wat de diverse formaties en de werking van de Raad betreft is de voornaamste

                                                                                                                                                        
tegen de aanneming van een besluit door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid zijn, dan blijft de Raad
dat onderwerp bespreken om op redelijke termijn tot een bredere overeenstemming te komen. Is de Raad het
eens geworden, dan wordt dit vastgelegd in een ontwerpbesluit dat de Europese Raad bekrachtigt. Dit besluit
blijft van kracht tot ten minste 2014 en kan dan worden herroepen door de Europese Raad. De Grondwet bepaalt
ook dat als het initiatief van de Commissie niet vereist is of een besluit niet op initiatief van de minister van
Buitenlandse Zaken is aangenomen, de  gekwalificeerde meerderheid die is vereist wordt vergroot tot 72% van
de lidstaten (in plaats van 2/3 zoals de Conventie voorstelde) die ten minste 65% van de bevolking
vertegenwoordigen (in plaats van 60%, zoals de Conventie voorstelde).
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vernieuwing de vorming van een autonome Raad Buitenlandse Zaken die wordt
voorgezeten door de minister van Buitenlandse Zaken. Deze Raad en de Raad
Algemene Zaken zijn de enige twee Raadsformaties die in de Grondwet worden
genoemd, terwijl de andere Raadsformaties gevormd worden bij een met
gekwalificeerde meerderheid genomen besluit van de Europese Raad. De
pogingen om het bestaande toerbeurtsysteem voor het Raadsvoorzitterschap te
veranderen om een grotere zichtbaarheid, samenhang en continuïteit van de
werkzaamheden te verzekeren, hebben maar matig resultaat gehad. De lidstaten
hebben het voorstel van de Conventie niet gevolgd en hebben tenslotte gekozen
voor een toerbeurtsysteem op basis van gelijkheid waarbij het Voorzitterschap
door groepen wordt vervuld bij besluit van de Europese Raad die met een
gekwalificeerde meerderheid beslist. Wat de voordelen van een dergelijk systeem
zijn is niet helemaal duidelijk.

6.4. Commissie

(1) Een andere institutionele kwestie die centraal stond bij de discussies van de
Conventie en de Intergouvernementele Conferentie betrof de samenstelling van de
Commissie. De oplossing waarvoor uiteindelijk op termijn is gekozen wijkt af van
het voorstel van de Conventie, maar beantwoordt beter aan de politieke realiteit en
kan als positief worden gezien, aangezien zij tegemoet komt aan de wens van de
nieuwe lidstaten om in de eerste jaren na hun toetreding vertegenwoordigd in de
Commissie te zijn om vervolgens op redelijke termijn (2014) over te gaan tot de
noodzakelijke vermindering van het aantal commissarissen (tot 2/3 van het aantal
lidstaten, wat ook bij 27 lidstaten al een vermindering van het huidige aantal
commissarissen zou betekenen). Dankzij deze oplossing, met een
toerbeurtsysteem op basis van gelijkheid, kan de omvang van de Commissie
binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden. De frequentie van de periode
gedurende welke elke lidstaat geen commissaris aanwijst is een keer per drie
ambtstermijnen.

(2) De Grondwet maakt belangrijke vorderingen ten aanzien van de benoeming van
de voorzitter van de Commissie, die voortaan wordt gekozen door het Europees
Parlement op voorstel van de Europese Raad, die bij gekwalificeerde meerderheid
van stemmen besluit. Dit vergroot de politieke legitimatie van de Commissie,
vooral omdat de Europese Raad rekening moet houden met de verkiezingen in het
Europees Parlement. Vervolgens wordt de hele Commissie, inclusief de voorzitter
ervan, de minister van Buitenlandse Zaken, die volgens een bijzondere procedure
wordt benoemd (zie hieronder), en de door de Raad in overleg met de
voorgedragen voorzitter gekozen commissarissen als college ter goedkeuring
voorgelegd aan het Europees Parlement17.

                                                
17 De IGC is niet meegegaan met het voorstel van de Conventie dat de regering van elke lidstaat een lijst met drie
namen moest voorleggen waaruit de voorzitter de door deze lidstaat voorgedragen commissaris zou kiezen. Ook
kan men het betreuren dat de IGC niet heeft ingestemd met het voorstel van de Commissie dat de benoeming van
de Commissie wordt afgesloten met de politiek gezien zeer symbolische stemming door het Europees Parlement,
en dat zij nog een fase aan de procedure heeft toegevoegd, zodat deze wordt afgesloten met de benoeming van de
Commissie door de Europese Raad, die met een gekwalificeerde meerderheid besluit.
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(3) Er zij op gewezen dat de rol van de Commissievoorzitter belangrijker is
geworden, met name ten aanzien van de interne organisatie van de Commissie en
het recht om het ontslag van een commissaris te eisen, wat de doelmatigheid van
de Commissie ten goede kan komen.

6.5. Minister van Buitenlandse Zaken

(1) Een van de belangrijkste institutionele vernieuwingen van de Grondwet is de
instelling van een minister van Buitenlandse Zaken van de Unie (die de taken van
de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid en van de
commissaris voor buitenlandse betrekkingen in zich verenigt). Het doel van deze
nieuwe functie is om te zorgen voor samenhang en zichtbaarheid van het hele
externe optreden van de Unie. De institutionele positie van deze minister is
tweeledig: hij wordt belast met het voeren van het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid van de Unie en zit uit dien hoofde de Raad Buitenlandse
Zaken voor, dient voorstellen in en verzekert de uitvoering van de besluiten van
de Raad; en tegelijk is hij vice-voorzitter van de Commissie die bevoegdheden
van deze instellingen bekleedt op het gebied van de externe betrekkingen en alle
aspecten van het externe optreden van de Unie coördineert. Hij zal worden
bijgestaan door een Europese dienst voor extern optreden bestaande uit personeel
van de Commissie, het Secretariaat-generaal van de Raad en de nationale
diplomatieke diensten. Deze dienst zal worden gevormd bij besluit van de Raad na
raadpleging van het Europees Parlement en na goedkeuring door de Commissie.

(2) De minister is dus lid van de Commissie, maar hij heeft een bijzondere status die
blijkt uit de procedures voor zijn benoeming en eventuele ontslag: hij wordt
benoemd door de Europese Raad die bij gekwalificeerde meerderheid beslist met
instemming van de voorzitter van de Commissie. Hij kan volgens dezelfde
procedure door de Europese Raad worden ontslagen en hij dient zijn ontslag in als
de voorzitter van de Commissie hierom verzoekt. Als lid van de Commissie wordt
zijn benoeming samen met die van het hele college ter goedkeuring voorgelegd
aan het Europees Parlement en wordt hij getroffen door het collectieve ontslag als
het Parlement een motie van wantrouwen aanneemt.

(3) Deze bepalingen komen grotendeels overeen met dat wat het Europees Parlement
al langere tijd bepleit. De minister kan de samenhang en de doelmatigheid van het
externe optreden van de Unie vergroten, bevorderen dat er een echt
gemeenschappelijk buitenlands beleid komt en ervoor zorgen dat de Unie een
eigen "gezicht" krijgt in de wereld. De driedubbele politieke verantwoordelijkheid
van de minister tegenover het Europees Parlement, de Raad en de
Commissievoorzitter is een goede zaak. Wel kunnen er conflicten ontstaan tussen
de minister en de voorzitter van de Commissie of de voorzitter van de Europese
Raad en zijn hybride status kan leiden tot een loyaliteitsconflict tussen de Raad en
de Commissie.

6.6. Het Hof van Justitie van de Europese Unie

De Grondwet versterkt ook de rol van het gerecht van de Unie, dat "Hof van Justitie
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van de Europese Unie" wordt genoemd en bestaat uit het "Hof van Justitie", de
"Rechtbank van de Europese Unie" en eventuele gespecialiseerde rechtbanken die bij
een Europese wet18 kunnen worden ingesteld, omvat. Hoewel er geen grote
veranderingen worden aangebracht in de samenstelling en de organisatie van het Hof
van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg ten aanzien van de procedure voor de
benoeming van rechters en advocaten-generaal, wordt er wel een voorafgaande fase
ingevoerd: alvorens benoemd te worden door de lidstaten worden de door de
regeringen voorgedragen kandidaten gehoord door een comité dat moet vaststellen of
de kandidaten aan alle gestelde eisen voldoen om hun ambt te kunnen uitoefenen.

Besluiten van de Europese Raad en de agentschappen worden voortaan door het Hof
getoetst op hun wettigheid. Beroepen die door natuurlijke en rechtspersonen worden
ingesteld tegen wetsbesluiten worden makkelijker ontvankelijk verklaard. Tegen
besluiten op het gebied van de justitiële samenwerking in strafzaken en de politiële
samenwerking kan volledig beroep worden aangetekend bij de rechtelijke instantie,
behalve als het gaat om de toetsing van de rechtgeldigheid en evenredigheid van het
optreden van de politie en de uitoefening door de staten van hun
verantwoordelijkheden voor de handhaving van de openbare orde en het verzekeren
van de binnenlandse veiligheid. Hoewel deze beroepsmogelijkheid evenmin geldt voor
besluiten op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,
kan het Hof wel een uitspraak doen over de wettigheid van Europese besluiten die
voorzien in restrictieve maatregelen tegen natuurlijke en rechtspersonen.

6.7. Andere instellingen en adviesorganen

(1) De bepalingen inzake de Europese Centrale Bank (die tot een instelling van de
Unie wordt verheven) en de Rekenkamer blijven vrijwel onveranderd. Wat wel
verandert is dat de leden van de directie van de Bank voortaan worden benoemd
door de Raad die bij gekwalificeerde meerderheid beslist en niet meer met
eenparigheid van stemmen.

(2) Ten aanzien van het Comité van de regio's en het Economisch en Sociaal Comité
zijn er vrijwel geen veranderingen. Wel krijgt het Comité van de regio's het recht
beroep bij de rechter vanwege schending van het subsidiariteitsbeginsel aan te
tekenen ten aanzien van wetgevingsbesluiten voor de aanneming waarvan de
Grondwet raadpleging van het Comité voorschrijft.

* * *

De conclusie kan dus zijn dat, hoewel de doelmatigheid van de voorgestelde wijzigingen op
een aantal punten niet vooraf te bepalen is, de Grondwet er toch in slaagt de
handelingsmogelijkheden van de instellingen te verduidelijken en te versterken en tegelijk de
"communautaire methode" en het institutionele evenwicht te bewaren, zodat de Unie in staat
moet zijn te functioneren in de nieuwe situatie die ontstaan is door de uitbreiding en in

                                                
18 Vast te stellen door het Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, dat wil zeggen op
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Hof van Justitie, hetzij op verzoek van het Hof van Justitie
en na raadpleging van de Commissie.
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internationaal verband een woordje mee te spreken.

7. Besluiten en procedures: een coherenter, duidelijker en begrijpelijker systeem

7.1. De Grondwet is een grote vooruitgang als het gaat om vereenvoudiging en
rationalisatie van de besluitvormingsprocedures en handelingsinstrumenten. De winst
aan doelmatigheid van de procedures en de democratische legitimatie en de
transparantie daarvan is duidelijk. Zelfs de terminologische wijzigingen zijn belangrijk
om de burgers duidelijk te maken wie er in de Unie beslist en hoe.

7.2. De typologie van de rechtsinstrumenten wordt eenvoudiger en duidelijker: er worden
zes typen rechtsinstrumenten ingevoerd: de Europese wet, de Europese kaderwet, de
Europese verordening, het Europees besluit, aanbevelingen en adviezen. Dit zijn
eenvoudige, exacte termen die door de toevoeging van "Europees/Europese"
begrijpelijk voor de burger moeten zijn, omdat zij overeenkomen met de terminologie
die in de meeste lidstaten gangbaar is (een wet is een wetgevingshandeling die uitgaat
van het Parlement, een verordening een wetgevingshandeling die uitgaat van het
uitvoerend bestuur). Hiermee komt er een eind aan de verwarring en de
terminologische onduidelijkheid die tot nu toe heersten.

7.3. De Grondwet brengt ook een duidelijke hiërarchie aan in de rechtsmiddelen. Er wordt
duidelijk aangegeven dat wetgevingsbesluiten boven uitvoeringsbesluiten staan. De
Commissie wordt duidelijk genoemd als Europese executieve, die tot taak heeft de
nodige maatregelen te nemen om de wetgevingsbesluiten op het Europese vlak uit te
voeren. De Raad heeft slechts bij uitzondering uitvoeringstaken in gevallen waarin de
Grondwet dat uitdrukkelijk bepaalt of wanneer wetgevingsbesluiten dit met redenen
omkleed vermelden.

7.4. De vorming van een nieuwe categorie van gedelegeerde Europese verordeningen,
waarbij de wetgevingsbevoegdheid (Europees Parlement en Raad) wordt
overgedragen aan de Commissie, kan het optreden van de Unie efficiënter maken,
want de wetgever kan zo bevrijd worden van technische details die door de executieve
sneller en adequater behandeld kunnen worden. Er wordt daarbij gezorgd voor de
nodige garanties voor controle door de wetgevingsautoriteit (door de mogelijkheid de
delegatie in te trekken) en volledige pariteit tussen het Europees Parlement en de
Raad19.

7.5. Nieuwe wetgevingsprocedures: de Grondwet legt duidelijk de nadruk op de gewone
wetgevingsprocedure (die overeenkomt met de huidige medebeslissing). Dit is de
wetgevingsprocedure bij uitstek, terwijl de andere typen procedures te zien zijn als
uitzonderingen die uitdrukkelijk in de Grondwet  voorzien moeten zijn. Bij de gewone
wetgevingsprocedure neemt de Commissie het initiatief (behalve op bepaalde
terreinen van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarop zij het

                                                
19 Elk van de twee takken van de wetgevingsautoriteit kan de delegatie op elk moment intrekken. Bovendien kan
een gedelegeerde verordening van de Commissie pas in werking treden indien geen van beide instellingen
binnen de in de Europese wet of kaderwet gestelde termijn bezwaar heeft aangetekend.
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initiatief deelt met ten minste 1/4 van de lidstaten) en wordt gezamenlijk beslist door
het Europees Parlement en de Raad (enkele kleine wijzigingen vergeleken bij de
huidige medebeslissingsprocedure beogen volledige pariteit tussen beide instellingen),
waarbij de Raad met gekwalificeerde meerderheid besluit.

7.6. Het toepassingsgebied van de gewone wetgevingsprocedure is aanzienlijk uitgebreid:
een vijftigtal nieuwe rechtsgrondslagen (zodat het totaal op 87 komt), waarvan er
enkele uiterst belangrijk zijn, zoals de rechtsgrondslagen voor de ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid, het landbouw- en visserijbeleid, de Europese
onderzoeksruimte, de vaststelling van de uitvoeringsbevoegdheden (tot nu toe
geregeld door het kaderbesluit inzake comitologie) en het bestaande Financieel
Reglement (zie bijlage II). Op al deze terreinen kan de Raad niet meer op zijn eentje
besluiten, maar alleen in overleg met het Parlement.

7.7. Er zijn helaas nog te veel gevallen van bijzondere wetgevingsprocedures waarin een
van de instellingen een besluit aanneemt met deelneming van de andere - goedkeuring
of alleen raadpleging. In bepaalde gevallen is de keuze voor dit type procedure alleen
te begrijpen als het resultaat van concessies die zijn gedaan tijdens de
onderhandelingen van de Intergouvernementele Conferentie. In drie gevallen worden
wetten van het Europees Parlement aangenomen met de goedkeuring van de Raad20. In
28 gevallen betreft het wetten van de Raad21. Voor de wet houdende de jaarlijkse
begroting geldt een bijzondere procedure waarbij het Europees Parlement en de Raad
gezamenlijk besluiten (zie paragraaf 8 hieronder).

7.8. Ondanks deze uitzonderingen valt niet te ontkennen dat de Grondwet duidelijk tot
meer efficiency en democratische legitimiteit van de Europese wetgeving leidt.
Hetzelfde geldt voor de aanneming van internationale overeenkomsten van de Unie,
dankzij de uitbreiding van het aantal gevallen waarin binnen de Raad met een
gekwalificeerde meerderheid wordt gestemd, en de eis dat het Europees Parlement zijn
goedkeuring moet verlenen (bijvoorbeeld voor overeenkomsten ter uitvoering van het
gemeenschappelijke handelsbeleid).

8. De financiën van de Unie

8.1. Een van de  kwesties waarover in de Conventie en de Intergouvernementele
Conferentie het meest is gediscussieerd betreft de hervorming van de financiën van de
Unie, in het bijzonder de begrotingsprocedure. Het gaat erom een stelsel in te voeren
waarmee de Unie ook in de toekomst degelijk, transparant en democratisch
gefinancierd kan worden. Voor het Europees Parlement is het van belang zijn macht
als tak van de begrotingsautoriteit te consolideren door een beslissende stem te krijgen
over de hele begroting, met inbegrip van de uitgaven die tot nog toe "verplicht" waren,
zoals de uitgaven voor het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid. Hoewel

                                                
20 De wetten tot vaststelling van het Statuut van de leden van het Europees Parlement, van  het Statuut van de
Europese Ombudsman en van de uitvoeringsvoorwaarden voor het enquêterecht (waarvoor tevens de
goedkeuring van de Commissie vereist is) - zie bijlage III.
21 In 22 van deze gevallen besluit de Raad met eenparigheid van stemmen (in 5 gevallen met goedkeuring van
het Europees Parlement, in 17 gevallen na raadpleging). In 6 gevallen besluit de Raad bij gekwalificeerde
meerderheid (1 met goedkeuring van het Europees Parlement, 5 met raadpleging) - zie bijlage III.
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het eindresultaat positief genoemd kan worden, is de Intergouvernementele
Conferentie toch enigszins afgeweken van de voorstellen van de Conventie.

8.2. De Conventie had een simpel en evenwichtig model voorgesteld met drie "etages":

- De Raad zou met eenparigheid van stemmen (met vervolgens goedkeuring door
de lidstaten volgens hun eigen constitutionele regels) blijven besluiten over de
hoofdpunten en de plafonds van de eigen uitgaven22;

- het Europees Parlement en de Raad zouden gezamenlijk besluiten over de
financiële vooruitzichten, die het meerjarig financieel kader zouden gaan heten
(de Raad zou met gekwalificeerde meerderheid besluiten vanaf het eerste
financieel kader na de inwerkingtreding van de Grondwet);

- beide instellingen zouden gezamenlijk besluiten over de jaarlijkse begroting: na
een eerste lezing in elke instelling, waarna eventueel een bemiddelingscomité
bijeengeroepen kan worden, zou in geval van onenigheid het Parlement het laatste
woord hebben, mits hiervoor binnen het Parlement een zeer grote meerderheid
bestaat; is dit niet het geval, dan is het standpunt van de Raad doorslaggevend.

8.3. Dit zou betekenen dat de lidstaten blijven beslissen over de hoogte en de aard van de
ontvangsten van de Unie, dat de twee takken van de begrotingsautoriteit het eens
moeten worden over de programmering van de uitgaven en dat het Europees
Parlement bij onenigheid over de jaarlijkse begroting het laatste woord zou kunnen
krijgen over alle uitgaven (waarbij het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte
uitgaven komt te vervallen), dat alles binnen de grenzen van de plafonds van het
financieel kader. In de praktijk zouden de beide instellingen sterk worden
gestimuleerd om tot overeenstemming te komen.

8.4. Meerdere lidstaten wilden af van dit evenwichtige systeem en op de
Intergouvernementele Conferentie werden herhaaldelijk voorstellen ingediend die
zelfs de huidige bevoegdheden van het Europees Parlement op dit gebied wilden
uithollen en de doodsteek voor de financiële democratie in de Unie zouden betekenen.
Met name dankzij de inspanningen van de vertegenwoordigers van het Europees
Parlement en het Italiaanse en het Ierse Voorzitterschap heeft men een compromis
kunnen vinden dat ondanks alles de rechten van het Parlement ter zake in stand houdt:

- de voorstellen van de Conventie inzake de eigen middelen blijven gehandhaafd;

- het financieel kader moet steeds door beide instellingen worden aangenomen, maar
de Raad besluit met eenparigheid van stemmen totdat de Europese Raad, ook met
eenparigheid van stemmen, beslist dat de Raad bij gekwalificeerde meerderheid kan
besluiten;

                                                
22 De Grondwet voorziet in een wet van de Raad waarover het Parlement alleen advies moet uitbrengen. De
Conventie had evenwel voorgesteld dat de maatregelen ter uitvoering van het stelsel van de eigen middelen
vastgesteld zouden worden bij een met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen wet van de Raad met
goedkeuring van het Parlement.



PE 347.119v03v03 26/37 PR\542869NL.doc

NL

- de jaarlijkse begroting moet door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk
worden aangenomen, maar als deze het niet eens worden dan moet de procedure
opnieuw beginnen met de indiening door de Commissie van een nieuwe
ontwerpbegroting.

8.5. Bij dit compromis blijven de budgettaire bevoegdheden van het Europees Parlement
grotendeels overeind en krijgt het Parlement een beslissende stem over de hele
begroting, omdat het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven komt te
vervallen. Wel worden de onderhandelingen over deze materie ernstig gecompliceerd
doordat voor de vaststelling van het meerjarig financieel kader eenparigheid van
stemmen vereist blijft, en worden de instellingen minder geprikkeld om door overleg
tot overeenstemming over de begroting te komen, zoals de bedoeling was van het
voorstel van de Conventie.

9. Vooruitgang op het gebied van het sectorbeleid

Deel III, "Beleid en werking van de Unie", is met zijn 322 artikelen het grootste deel
van de Grondwet. Dit deel bevat bijna uitsluitend bepalingen die reeds in de huidige
Verdragen betreffende de vaststelling en tenuitvoerlegging van het sectorbeleid te
vinden zijn, in het bijzonder de rechtsgrondslagen voor het optreden van de Unie op
elk gebied. Men kan van mening zijn dat veel van deze bepalingen vereenvoudigd
hadden kunnen worden of aangepast aan de veranderingen die sinds de opstelling
ervan hebben plaatsgevonden. De waarheid is echter dat het mandaat dat de Europese
Raad aan de Conventie had verleend haar niet machtigde om deze bepalingen
ingrijpend te herzien.

De wijzigingen die in Deel III worden voorgesteld komen hoofdzakelijk voort uit de
keuzen die in Deel I  van het Grondwetverdrag worden gemaakt betreffende de
afschaffing van de pijlerstructuur, de bevoegdheden van de Unie, de instellingen,
besluitvormingsprocedures en rechtsinstrumenten. Alleen op het gebied van de ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (ongeveer samenvallend met de vroegere
derde pijler) en op dat van de externe betrekkingen, in het bijzonder het
gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid, is sprake van belangrijke
veranderingen. Op de overige terreinen van het sectorbeleid hebben de veranderingen
vooral betrekking op de toepasselijke procedures en de rechtsgrondslagen, die
verschillen naar gelang het om wetgevingsbesluiten of niet-wetgevingsbesluiten gaat.
Wat op zich al de weg opent voor een grotere efficiency, democratische legitimatie en
transparantie van het optreden van de Unie gezien het positieve karakter van de
wijzigingen die wij hiervoor hebben geanalyseerd. Er zij ook gewezen op de invoering
van een eerste hoofdstuk met "horizontale bepalingen" die gelden voor alle
beleidsonderdelen. Wij laten hierna de voornaamste wijzigingen de revue passeren om
vast te stellen of deze de Unie helpen om doelmatiger en democratischer te opereren
op de betrokken gebieden.

9.1. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

(1) Ten aanzien van het intern beleid is de Grondwet vooral vernieuwend wat de ruimte
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van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid betreft. Dat is met name te danken aan
de opheffing van de pijlerstructuur en aan het feit dat de justitiële samenwerking in
strafzaken en de politiële samenwerking (die tot dusver tot de derde pijler behoorden)
door de algemene invoering van de gewone wetgevingsprocedure en de stemming met
gekwalificeerde meerderheid in het communautaire besluitvormingsproces zijn
geïntegreerd23. Op institutioneel gebied is echter nog steeds sprake van een
uitzonderingssituatie: de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele
programmering worden door de Europese Raad (en dus met eenparigheid van
stemmen) vastgesteld, zonder dat het Europees Parlement hierbij wordt betrokken; het
wetgevingsinitiatief op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en
politiële samenwerking ligt bij de Commissie of een kwart van de lidstaten (niet langer
een enkele lidstaat zoals nu het geval is); de nationale parlementen krijgen een grotere
rol, met name wat het toezicht op de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel
betreft (voor het instellen van het vroegtijdig waarschuwingssysteem volstaat een
vierde van de nationale parlementen, in plaats van een derde).

(2) De doelstellingen van het beleid worden verduidelijkt en de definitie ervan uitgediept.
Het optreden van de Unie op dit gebied wordt uitdrukkelijk onderworpen aan de
grondrechten. De toegang tot de rechter wordt een algemene doelstelling. De
wederzijdse erkenning van de verschillende stelsels en de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen worden erkend als twee mogelijke middelen om dit beleid te
verwezenlijken.

Het beleid inzake asiel en immigratie, grenscontroles en visa wordt erkend als
gemeenschappelijk beleid van de Unie, gebaseerd op de beginselen van solidariteit en
billijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaten.

De Grondwet betekent ook een aanzienlijke stap voorwaarts op het gebied van
justitiële samenwerking in civiele en strafzaken, en op het gebied van politiële
samenwerking, vooral dankzij de toepassing van de gewone wetgevingsprocedure.

(3) Zo wordt de justitiële samenwerking in civiele zaken uitgebreid tot alle zaken met
grensoverschrijdende gevolgen en berust zij op het beginsel van de wederzijdse
erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen. Voor de vaststelling
van eventuele maatregelen tot onderlinge aanpassing van de wetgevingen is de
gewone wetgevingsprocedure van toepassing, met uitzondering van het familierecht,
waar eenparigheid van stemmen de regel is (wet van de Raad, na raadpleging van het
Europees Parlement). De Raad kan echter zelf met eenparigheid van stemmen
besluiten de gewone wetgevingsprocedure uit te breiden tot bepaalde aspecten van het
familierecht met grensoverschrijdende gevolgen.

(4) De grootste vernieuwing op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken is dat
de gewone wetgevingsprocedure (met gekwalificeerde meerderheid) van toepassing is
voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen, zowel ten aanzien van de

                                                
23 De Grondwet verandert niets aan de bijzondere situatie van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken
met betrekking tot de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, zoals deze is vastgelegd in
verschillende reeds bestaande protocollen, die aan de nieuwe grondwetstekst zijn aangepast.
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procedure (minimumvoorschriften met het oog op de wederzijdse erkenning van
vonnissen en rechterlijke beslissingen, enz.), als ten aanzien van het materiële
strafrecht (minimumvoorschriften betreffende de bepaling van strafbare feiten en
sancties voor bijzonder zware criminele feiten met een grensoverschrijdende
dimensie). De Grondwet bepaalt zelfs dat de Raad met eenparigheid van stemmen
andere aspecten van de stafrechtelijke procedure en andere vormen van criminaliteit
kan vaststellen waarvoor de gewone wetgevingsprocedure kan worden toegepast.

Deze ontwikkeling stuitte in bepaalde lidstaten op heel wat verzet, ondanks de garantie
dat de Europese wetgeving op dit gebied de fundamentele aspecten van de
rechtsstelsels van de lidstaten moet eerbiedigen. Om tot een overeenkomst te kunnen
komen heeft de Intergouvernementele Conferentie daarom voorzien in een "noodrem"-
regeling, die aan lidstaten die op dit gebied moeilijkheden ondervinden alle nodige
garanties biedt, zonder echter verdere ontwikkelingen te blokkeren. Zo kan een lidstaat
die van mening is dat een wetgevingsvoorstel raakt aan "fundamentele aspecten van
zijn rechtsstelsel" vragen dat de Europese Raad zich hierover buigt. De Europese Raad
beschikt over een termijn van vier maanden om de kwestie door te verwijzen naar de
Raad, zodat de procedure kan worden voortgezet, of om de Commissie c.q. de groep
lidstaten die het initiatief hebben genomen, te verzoeken een nieuw
wetgevingsvoorstel in te dienen. Indien de Europese Raad bovengenoemd besluit niet
binnen de termijn van vier maanden heeft genomen, of indien de nieuwe
wetgevingsprocedure die op zijn verzoek werd ingesteld niet binnen een termijn van
twaalf maanden wordt afgerond, wordt op dit gebied automatisch een nauwere
samenwerking aangegaan zodra een derde van de lidstaten dat wenst.

(5) Het Europees Parlement kan zich tevens verheugen over het feit dat de
Intergouvernementele Conferentie ondanks hevig verzet van verschillende delegaties
het voorstel van de Conventie heeft overgenomen om een Europees Openbaar
Ministerie in te stellen dat bevoegd is om strafbare feiten die de belangen van de Unie
schaden te bestrijden en de daders ervan te vervolgen. De Grondwet bepaalt dat het
Openbaar Ministerie bij Europese wet wordt ingesteld met eenparigheid van stemmen,
na goedkeuring door het Europees Parlement. Een bijzondere clausule voorziet echter
in de mogelijkheid om de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie uit te
breiden tot de bestrijding van ernstige criminaliteit met een grensoverschrijdende
dimensie, door middel van een eenparig besluit van de Raad, na goedkeuring door het
Europees Parlement.

(6) Ook op het gebied van politiële samenwerking wordt de gewone wetgevingsprocedure
ingevoerd, al blijft eenparigheid van stemmen de regel voor de operationele
samenwerking en het optreden van de bevoegde autoriteiten van een lidstaat op het
grondgebied van een andere lidstaat.

9.2. Intern beleid – Overige beleidsterreinen

(1) Naast de invoering van een aantal nieuwe rechtsgrondslagen voor enkele nieuwe –
of beter omschreven – bevoegdheden van deel I, zijn de belangrijkste wijzigingen die
de Grondwet op andere sectorale beleidsterreinen aanbrengt vooral het gevolg van de
bekrachtiging van de medebeslissingsprocedure (en dus van de stemming met
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gekwalificeerde meerderheid) als gewone wetgevingsprocedure en de nieuwe indeling
in wetgevingsbesluiten en niet-wetgevingsbesluiten.

(2) Enkele van de belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het landbouw- en
visserijbeleid: de gewone wetgevingsprocedure is van toepassing voor de vaststelling
van wetgevingsbesluiten inzake de gemeenschappelijke ordening van de
landbouwmarkten, alsmede voor de andere maatregelen die nodig zijn om de
doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid ten uitvoer te
leggen (momenteel hoeft het Parlement enkel te worden geraadpleegd). Dit betekent
dat het uittekenen van de hoofdlijnen van het gemeenschappelijk landbouw- en
visserijbeleid niet langer alleen een zaak van de Landbouwministers is, maar dat het
Parlement hierover mee beslist. De vaststelling van de prijzen, de heffingen, de
steunbedragen en de kwantitatieve beperkingen behoren evenals de verdeling van de
vangstmogelijkheden tot de niet-wetgevingsbesluiten en komen toe aan de Raad, die
hierover Europese verordeningen of Europese besluiten vaststelt.

(3) Het beleid inzake onderzoek en technologische ontwikkeling omvat een nieuw
beleidsterrein, de ruimtevaart. Het kaderprogramma voor onderzoek, voortaan een
Europese wet, wordt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgesteld.
Tegelijkertijd moeten wetten die volgens de gewone wetgevingsprocedure worden
vastgesteld, leiden tot een Europese onderzoeksruimte waarin onderzoekers,
wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke technologieën vrij circuleren. Via een
wet of kaderwet kan een Europees ruimteprogramma worden aangenomen. Daarbij
dient erop te worden gewezen dat de wetgevende bevoegdheid van het Europees
Parlement op dit gebied in een aantal voorstellen die tijdens de IGC aan bod kwamen,
zwaar onder vuur lag.

(4) Het nieuwe hoofdstuk betreffende energie is er met name op gericht de werking van
de energiemarkt en de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, alsmede
energie-efficiëntie en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen te stimuleren.
De IGC heeft echter grenzen gesteld aan de bevoegdheid van de Unie, die geen
afbreuk kan doen aan het recht van een lidstaat om de exploitatievoorwaarden van zijn
energierijkdommen, zijn keuze tussen verschillende energiebronnen en de algemene
structuur van zijn energievoorziening te bepalen. Hoewel de gewone
wetgevingsprocedure en de stemming bij gekwalificeerde meerderheid op dit gebied
de regel zijn, heeft de IGC bepaald dat alle maatregelen die in hoofdzaak van fiscale
aard zijn door de Raad bij wet moeten worden vastgesteld met eenparigheid van
stemmen, na raadpleging van het Parlement.

(5) Op het gebied van de volksgezondheid gaat de IGC iets verder dan de Conventie, door
als ondersteunende maatregel van de Unie aan de bestrijding van grote bedreigingen
van de gezondheid ook de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid toe te voegen. De Unie
moet onder meer ook maatregelen nemen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen
worden gesteld aan medische producten, en maatregelen tot bescherming van de
volksgezondheid met betrekking tot tabak en alcohol. De Grondwet preciseert dat de
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de vaststelling van hun gezondheidsbeleid
bij het optreden van de Unie op dit gebied volledig wordt geëerbiedigd. Het gaat
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hierbij om de organisatie van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, en
om de toewijzing van de desbetreffende middelen.

(6) Het is te betreuren dat de uiteindelijke tekst niet meer wijzigingen bevat op het gebied
van het sociaal beleid, met name wat de uitbreiding van de stemming bij
gekwalificeerde meerderheid betreft (geen verandering in vergelijking met de huidige
situatie). Het is echter niet juist dat de Grondwet een stap achteruit betekent op sociaal
gebied. Er is integendeel enige vooruitgang:

- de erkenning van volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang als
doelstellingen van de Unie, neergelegd in deel I van de Grondwet,

- de invoering aan het begin van deel III van een horizontale "sociale clausule",
volgens welke de Unie bij de bepaling en uitvoering van alle beleidsvormen en
maatregelen rekening moet houden met de vereisten in verband met "de bevordering
van een hoog niveau van werkgelegenheid, het waarborgen van een adequate sociale
bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede een hoog niveau van
opleiding, vorming en bescherming van de volksgezondheid",

- de instelling van een rechtsgrondslag die de erkenning en instandhouding van
diensten van algemeen economisch belang mogelijk maakt,

- de uitdrukkelijke erkenning in deel I van de Grondwet van de rol van de sociale
partners, en met name de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid, die
bijdraagt tot de sociale dialoog.

Daarnaast mag ook niet worden vergeten dat de integratie van het Handvest van de
Grondrechten in de Grondwet betekent dat de hierin opgenomen rechten in het
communautaire rechtsbestel volledig worden erkend.

(7) Tenslotte kan worden opgemerkt dat de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is
voor socialezekerheidsmaatregelen betreffende het recht op uitkeringen voor al dan niet
in loondienst werkzame migrerende werknemers. Ook hier voorziet de Grondwet in een
"noodrem": ingeval een lidstaat van mening is dat deze maatregelen afbreuk doen aan
"fundamentele aspecten van zijn socialezekerheidsstelsel, daaronder begrepen de
werkingssfeer, de kosten en de financiële structuur ervan, of gevolgen zouden hebben
voor het financieel evenwicht van dat stelsel" kan de lidstaat verzoeken dat de maatregel
wordt voorgelegd aan de Europese Raad (waarbij de wetgevingsprocedure wordt
opgeschort). De Europese Raad beschikt over een termijn van vier maanden om de
kwestie door te verwijzen naar de Raad, zodat de procedure kan worden voortgezet, of
om de Commissie te verzoeken een nieuw voorstel in te dienen (de Grondwet geeft
echter niet aan wat de gevolgen zijn indien de Raad geen besluit neemt ...).

(8) Voorts kan worden geconstateerd dat de Grondwet geen wijzigingen bevat op het
gebied van belastingen, waar eenparigheid van stemmen de regel blijft. Zelfs de
(weinige) gevallen waarbij de Conventie de gewone wetgevingsprocedure en dus een
stemming bij gekwalificeerde meerderheid had voorgesteld, met name op het gebied
van de maatregelen voor administratieve samenwerking en de strijd tegen fraude en
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illegale belastingontduiking (na vaststelling door de Raad, met eenparigheid van
stemmen, dat de voorgestelde maatregelen tot deze werkterreinen behoren), zijn door de
IGC niet overgenomen.

(9) Een ander bevoegdheidsterrein dat tijdens de discussies centraal stond, maar waar de
wijzigingen veeleer bescheiden zijn, is het economisch beleid. Wel wordt bevestigd dat
de coördinatie van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid tot de
bevoegdheden van de Unie behoort (hoewel de IGC de tekst van de Conventie heeft
gewijzigd om de klemtoon te leggen op het feit dat het de lidstaten zijn die hun beleid
coördineren volgens modaliteiten die binnen de Unie zijn vastgelegd). Daarnaast dient
te worden gewezen op de versterking van de specifieke bepalingen met betrekking tot
de lidstaten die de euro als munt hebben. Zo moet het besluit van de Raad over de
invoering van de euro in andere lidstaten (op voorstel van de Commissie) worden
voorafgegaan door een aanbeveling van de gekwalificeerde meerderheid van de
lidstaten die reeds op de euro zijn overgegaan.

De werking van de eurogroep is trouwens nader omschreven in een aan de Grondwet
gehecht protocol. De IGC heeft tevens een verklaring over het stabiliteits- en groeipact
aangenomen. Het pact was trouwens de aanleiding tot bittere discussies tussen bepaalde
delegaties, die hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de tekst van de Conventie,
met name de afzwakking van de voorgestelde rol van de Commissie in de procedure bij
buitensporige begrotingstekorten (de aanbevelingen van de Raad aan de betrokken
lidstaat moet worden vastgesteld op grond van een eenvoudige aanbeveling van de
Commissie, zoals nu het geval is, en niet op basis van een voorstel, zoals in de
Conventietekst was bepaald).

9.3. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

(1) Op het gebied van de buitenlandse betrekkingen bevat de Grondwet diepgaande
wijzingen, zij het veeleer op institutioneel vlak dan wat de besluitvormingsprocedures
betreft. Alle aspecten van het externe optreden van de Unie zijn in de Grondwet in een
specifieke titel samengebracht. Dat ligt in de lijn van het besluit om een minister van
Buitenlandse Zaken in te stellen (zie hierboven punt 6.5.), die een dubbel institutioneel
mandaat heeft en wiens taak het is het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid te voeren en alle externe betrekkingen van de Unie te coördineren.

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid blijft in hoofdzaak een domein
van intergouvernementele samenwerking, waar de rol van de Europese Raad van
doorslaggevend belang is. Eenparigheid van stemmen blijft de regel, stemming bij
gekwalificeerde meerderheid is alleen van toepassing voor de uitvoering van besluiten
van de Europese Raad (of voorstellen van de minister, voorgelegd op verzoek van de
Europese Raad) of van de Raad. Ook hier voorziet de Grondwet weer in een "noodrem",
indien een lidstaat zich om "essentiële redenen van nationaal beleid" tegen de
vaststelling van een besluit met gekwalificeerde meerderheid verzet. Noch de
voorstellen van de Conventie (gekwalificeerde meerderheid voor voorstellen, ingediend
door de minister met de steun van de Commissie), noch die van het Italiaanse
voorzitterschap (gekwalificeerde meerderheid voor alle voorstellen van de minister)
hebben de tegenstand van een aantal lidstaten kunnen overwinnen. Het Europees
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Parlement heeft in het algemeen het recht verworven om geïnformeerd en zelfs
geraadpleegd te worden. De bevoegdheid van het Hof van Justitie op het gebied van het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is beperkt, maar de Grondwet
bepaalt toch dat het Hof bevoegd is voor het toezicht op de wettigheid van Europese
besluiten die beperkende maatregelen jegens natuurlijke personen inhouden.

(2) Op het specifieke gebied van het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid is in de
Grondwet de grootste vooruitgang geboekt. De Intergouvernementele Conferentie heeft
aanzienlijke vorderingen gemaakt, die zelfs verder gaan dan wat door de Conventie was
voorgesteld.

Zo neemt het vooruitzicht van een gemeenschappelijke defensie, of in elk geval de
vaststelling van een gemeenschappelijk defensiebeleid, waarvan de beginselen reeds in
het Verdrag van Maastricht waren vastgelegd, concretere vorm aan24. Dit
gemeenschappelijk defensiebeleid geeft de Unie een operationeel vermogen dat op
civiele en militaire middelen steunt. De belangrijkste vernieuwingen op dit gebied zijn:

- de bijstelling van de zogenaamde "Petersberg-taken"25,

- de oprichting van een Europees Bureau voor bewapening, onderzoek en militaire
vermogens26,

- de mogelijkheid van een permanente gestructureerde samenwerking op
defensiegebied tussen de lidstaten die hiertoe de vereiste militaire vermogens en
politieke wil hebben, ingesteld door een met gekwalificeerde meerderheid genomen
besluit van de Raad (een aan de Grondwet gehecht protocol preciseert de
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze gestructureerde samenwerking),

- de invoering van een verplichting voor de lidstaten tot wederzijdse hulp en bijstand,
met alle middelen waarover zij beschikken, ingeval het grondgebied van een lidstaat
gewapenderhand wordt aangevallen, in overeenstemming met het Handvest van de
Verenigde Naties en met eerbiediging van de verbintenissen van de lidstaten die deel
uitmaken van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Grondwet onderstreept
dat deze verplichting het specifieke karakter van het veiligheids- en defensiebeleid
van bepaalde lidstaten onverlet laat. Dat is een belangrijke garantie voor de lidstaten
die traditioneel "neutraal" zijn,

- de mogelijkheid voor de Raad om de uitvoering van een taak tot bescherming van de

                                                
24 T.z.t. zal het besluit tot instelling van een gemeenschappelijke defensie door de Europese Raad met
eenparigheid van stemmen worden vastgesteld. Dat besluit moet bovendien door alle lidstaten overeenkomstig
hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen worden goedgekeurd.
25 Naast de reeds vastgestelde humanitaire taken en evacuatiemaatregelen, conflictpreventie en
vredeshandhaving, alsmede gevechtstaken in het kader van crisisbeheer en acties voor het herstel van de vrede,
omvatten de Petersberg-missies nu ook ontwapeningsacties, advies op militair gebied, stabiliseringsoperaties na
afloop van conflicten en terrorismebestrijding, ook op het grondgebied van derde landen.
26 Dit bureau heeft met name tot taak de rationalisatie van de militaire vermogens van de lidstaten te bevorderen,
de onderzoeksactiviteiten op het gebied van defensietechnologie te coördineren en de efficiëntie van de militaire
uitgaven te verbeteren.
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waarden van de Unie toe te vertrouwen aan een groep lidstaten,

- de instelling van een startfonds, gevormd door bijdragen van de lidstaten, voor
militaire uitgaven die niet ten laste komen van de begroting van de Unie,

- de vaststelling van een procedure voor snelle toegang tot de kredieten van de Unie.

(3) De Grondwet bevat ook een solidariteitsclausule, volgens welke alle andere lidstaten
hulp verlenen indien een lidstaat die slachtoffer is van een terreuraanslag of van een
natuurramp hierom verzoekt. De toepassing van deze solidariteitsclausule wordt
geregeld bij besluit van de Raad, op gezamenlijk voorstel van de Commissie en de
minister van Buitenlandse Zaken. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen of dit
besluit consequenties heeft op defensiegebied. Het Parlement wordt hiervan in kennis
gesteld.

(4) De aanzienlijke vooruitgang die op dit gebied is geboekt, doet geen afbreuk aan het
specifieke karakter van het veiligheids- en defensiebeleid van bepaalde lidstaten, noch
aan de verbintenissen van de lidstaten die deel uitmaken van de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie. De Unie wordt evenmin omgevormd tot een agressief militair
blok, zoals sommigen vrezen. Voor anderen gaan de wijzigingen niet ver genoeg, vooral
wat de gekwalificeerde meerderheid betreft. Gezien het bij uitstek intergouvernementele
karakter van dit beleid en de politieke realiteit waarin de Intergouvernementele
Conferentie heeft plaatsgevonden, kan het eindresultaat veeleer positief worden
genoemd.

9.4. Andere aspecten van de buitenlandse betrekkingen

(1) Ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen moeten ook de gunstige veranderingen
op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid worden aangestipt. Het
toepassingsgebied van het handelsbeleid wordt uitgebreid wat de handel in diensten en
de intellectuele eigendom betreft. De rol van het Europees Parlement wordt versterkt:
de gewone wetgevingsprocedure is van toepassing voor de vaststelling van
uitvoeringsmaatregelen van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Het Parlement wordt
regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van de onderhandelingen over
internationale overeenkomsten, die alleen met goedkeuring van het Parlement kunnen
worden gesloten. De Grondwet bevestigt tevens de zogenaamde "culturele
uitzondering"27.

(2) Wat tenslotte de humanitaire hulp betreft, kan het Europees Parlement zich verheugen
over de invoering van een specifieke rechtsgrondslag, volgens de gewone

                                                
27 De Grondwet bepaalt dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluit ten aanzien van de sluiting van
akkoorden betreffende culturele en audiovisuele diensten, indien deze afbreuk dreigen te doen aan de
verscheidenheid aan culturen en talen in de Unie. Deze "uitzondering" is door de IGC uitgebreid tot de handel in
sociale, onderwijs- en gezondheidsdiensten, wanneer het gevaar bestaat dat zij de nationale organisatie van die
diensten ernstig verstoren en afbreuk doen aan de taak van de lidstaten om die diensten te leveren. De Raad
besluit ook met eenparigheid van stemmen over akkoorden op het gebied van diensten in het algemeen en
aspecten van de intellectuele eigendom, wanneer deze bepalingen bevatten waarvoor ook voor de vaststelling
van de interne voorschriften eenparigheid van stemmen is vereist.
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wetgevingsprocedure, die voorziet in de oprichting van een vrijwilligerskorps voor
humanitaire hulp.

10. Een aanzienlijke mate van flexibiliteit

10.1. Een andere fundamentele vraag is of het nieuwe grondwettelijke kader flexibel genoeg
is om de Unie in staat te stellen zich aan veranderende omstandigheden aan te passen en
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst.

Deze vraag omvat twee aspecten: enerzijds de mogelijkheid tot herziening van de
Grondwet, anderzijds de mogelijkheid van ontwikkelingen binnen het bestaande
grondwettelijk kader, zonder dat herziening noodzakelijk is.

(1) Wat de herzieningsprocedure betreft, bevat het nieuwe verdrag duidelijke verbeteringen.
In de eerste plaats krijgt het Europees Parlement evenals de lidstaten en de Commissie
initiatiefrecht voor de herziening. Daarnaast wordt de Conventie uitdrukkelijk
aangewezen als de instantie die de herziening moet voorbereiden. Dat is de erkenning
van de doorslaggevende rol die de Conventie bij de opstelling van de Grondwet heeft
gespeeld en van de beperkingen die de intergouvernementele methode inhoudt. Het
Europees Parlement, dat als eerste had voorgesteld de Conventie in het leven te roepen,
kan niet anders dan zich verheugen over deze wijziging, die zal bijdragen tot een
transparanter en democratischer, maar ook tot een doeltreffender herzieningsprocedure.

Bijzonder positief is ook dat de Raad alleen na goedkeuring van het Europees Parlement
kan besluiten geen Conventie bijeen te roepen indien de reikwijdte van de wijzigingen
dat niet rechtvaardigt.

(2) Wat de vereenvoudiging van de herzieningsprocedure betreft, is de
Intergouvernementele Conferentie jammer genoeg niet zover gegaan als het Europees
Parlement wenste. De tekst voorziet in een vereenvoudigde procedure voor de
inhoudelijke herziening van de bepalingen van de titel met betrekking tot intern beleid
en optreden van de Unie, op voorwaarde dat deze herziening niet leidt tot een
uitbreiding van de bevoegdheden van de Unie. Deze vereenvoudiging bestaat er echter
alleen in dat de Raad geen beroep hoeft te doen op de Conventie (zonder instemming
van het Europees Parlement), terwijl het vereiste van eenparigheid van stemmen en
ratificatie door alle lidstaten behouden blijft.

(3) Voor de herziening van de Grondwet is dus in alle gevallen eenparigheid van stemmen
en bekrachtiging door alle lidstaten vereist. Een aantal voorstellen die ruime steun
kregen van het Europees Parlement en de nationale parlementen, zouden het nochtans
mogelijk hebben gemaakt dit vereiste enigszins te versoepelen voor de herziening van
de bepalingen van deel III (die vrij gedetailleerd zijn en waarvan het grondwettelijke
karakter niet altijd duidelijk is), zonder afbreuk te doen aan het essentiële beginsel dat
de bevoegdheden van de Unie alleen kunnen worden uitgebreid wanneer alle lidstaten
daarmee instemmen.

(4) Het Europees Parlement kan daarentegen de instandhouding van de door de Conventie
voorgestelde "bruggetjes" voor de overgang van eenparigheid van stemmen naar



PR\542869NL.doc 35/37 PE 347.119v03v03

NL

gekwalificeerde meerderheid in de Raad of van bijzondere wetgevingsprocedure naar
gewone wetgevingsprocedure alleen maar toejuichen. Het feit dat een dergelijk besluit
door de Europese Raad alleen kan worden genomen met eenparigheid van stemmen na
goedkeuring door het Europees Parlement, en alleen indien geen enkel nationaal
parlement hiertegen binnen een termijn van zes maanden verzet aantekent, biedt
voldoende garanties voor de eerbiediging van de rechten van elke lidstaat en de
transparantie en democratische legitimiteit van het besluit.

(5) Positief in de nieuwe grondwetstekst zijn ook de verbeteringen op het gebied van de
nauwere samenwerking, die in de toekomst door de aanzienlijke toename van het aantal
lidstaten aan belang kan winnen. De Grondwet bevat de noodzakelijke voorwaarden om
de samenhang en de institutionele eenheid van de Unie te waarborgen. Tegelijkertijd
wordt het toepassingsgebied van de nauwere samenwerking uitgebreid (nauwere
samenwerking wordt mogelijk op alle gebieden behalve de
exclusievebevoegdheidsgebieden, terwijl defensie hier momenteel van uitgesloten is) en
wordt het aangaan van een nauwere samenwerking vergemakkelijkt: ten minste een
derde van de lidstaten moet eraan deelnemen en de Raad besluit met gekwalificeerde
meerderheid, behalve op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid, waar eenparigheid van stemmen vereist blijft. Dat de goedkeuring van
het Europees Parlement noodzakelijk is (behalve voor het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid), geeft het besluit om nauwere samenwerking aan te
gaan ook een grotere democratische legitimiteit.

(6) Tenslotte is het ook positief dat de Intergouvernementele Conferentie erin geslaagd is
om binnen de nauwere samenwerking een "bruggetje" naar de gekwalificeerde
meerderheid of de gewone wetgevingsprocedure te behouden, zoals de Conventie had
voorgesteld.

(7) De vrijwillige terugtrekking uit de Unie. Artikel I-60 van de Grondwet voorziet in een
procedure voor vrijwillige terugtrekking uit de Unie. Dat is voor het eerst in de
constituerende verdragen van de Europese Gemeenschappen, en nadien van de Unie, die
– met uitzondering van het eerste Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal – uitdrukkelijk voor onbeperkte tijd werden gesloten en waarin
geen procedure voor collectieve of individuele opzegging door de lidstaten was
voorzien. Uittreden was op grond van het internationale verdragsrecht natuurlijk altijd al
mogelijk, ook al ontbrak een specifieke bepaling. Dat deze mogelijkheid nu
uitdrukkelijk in de tekst van de Grondwet is opgenomen, betekent niet alleen dat
precieze modaliteiten worden vastgesteld voor een dergelijke situatie, maar is ook een
sterk en duidelijk signaal dat geen enkele lidstaat gedwongen is aan het
gemeenschappelijke avontuur te blijven deelnemen indien zijn volk dat niet langer
wenst. De mogelijkheid tot terugtrekking en de bepalingen met betrekking tot de
nauwere en gestructureerde samenwerking bewijzen dat deelnemen aan de Unie en aan
de ontwikkeling van haar beleid een vrije keuze is, die berust op een reëel politiek
engagement.

11. Inwerkingtreding van de Grondwet

11.1. In de eerste plaats dient eraan te worden herinnerd dat de Intergouvernementele
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Conferentie is samengeroepen op grond van artikel 48 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, waarin wordt bepaald dat wijzigingen pas in werking treden nadat zij
door alle lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn
bekrachtigd, ongeacht de reikwijdte van het door de conferentie voorgestelde
wijzigingen aan de bestaande verdragen (eventueel met inbegrip van de intrekking
ervan, waarin wordt voorzien door artikel IV-437 van de ontwerpgrondwet).

11.2. Het bepaalde in artikel IV-447 van de Grondwet kan dan ook alleen gelden voor de
toekomst. Met betrekking tot eventuele procedures voor de bekrachtiging van een latere
wijziging van het Verdrag tot instelling van de Grondwet, bepaalt dit artikel dat de
Europese Raad de kwestie moet bespreken wanneer een vijfde van de lidstaten de
procedure na twee jaar nog niet heeft afgerond of moeilijkheden bij de bekrachtiging
heeft ondervonden (met inbegrip van de mogelijkheid dat de wijziging door een of meer
lidstaten wordt verworpen).

11.3. Met betrekking tot de bekrachtiging van het Verdrag zelf heeft de IGC een politieke
verklaring goedgekeurd die zal worden opgenomen in de slotakte, en die qua inhoud
grotendeels vergelijkbaar is met het bovengenoemde artikel IV-447.

11.4 Ook in het verleden heeft de Europese Raad zich bij problemen met de bekrachtiging
van de bestaande verdragen in bepaalde lidstaten natuurlijk over de kwestie gebogen.
Door in overeenstemming met de voorstellen van de Conventie een dergelijke bepaling
in de tekst op te nemen, heeft de IGC een politiek signaal willen geven, om duidelijk te
maken dat moeilijk kan worden aanvaard dat een kleine minderheid van lidstaten de
andere belet om verder te gaan, temeer omdat de bepalingen van de nieuwe Grondwet
ook voorzien in de mogelijkheid van vrijwillige terugtrekking uit de Unie en in de
mogelijkheid van nauwere of gestructureerde samenwerking, waaraan niet alle lidstaten
moeten deelnemen. In dergelijke gevallen moet worden onderhandeld over een
oplossing die niet alleen rekening houdt met de situatie van de lidstaat die de Grondwet
niet kan bekrachtigen, maar ook en vooral met de situatie van de lidstaten die de
Grondwet accepteren.

III. Algemene evaluatie/aanbeveling tot goedkeuring van de Grondwet

1. In het licht van de bovenstaande analyse kan het algemene oordeel van het Europees
Parlement over de resultaten van de in juni 2004 afgesloten IGC alleen maar uitgesproken
positief zijn. De uiteindelijke tekst is veel ambitieuzer dan velen dachten te kunnen bereiken
gezien de geopolitieke context waarin het gehele proces sinds de Verklaring van Laken over
de toekomst van de Unie in december 200128 is verlopen.

2. Het Grondwettelijk Verdrag werd door de Conventie opgesteld in een tot dan toe
ongekend klimaat van participatie en transparantie. De tekst die nadien door de staatshoofden
en regeringsleiders is goedgekeurd, zal ter bekrachtiging aan alle lidstaten worden
voorgelegd. De uiteindelijke tekst is het resultaat van een compromis tussen verschillende

                                                
28 Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Laken van 14 en 15 december 2001
 (Raadsdocument: SN 300/1/01 REV1).
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partijen: de regeringen en de nationale parlementen van de lidstaten, als vertegenwoordigers
van de nationale legitimiteit, het Europees Parlement en de Commissie, namens de Europese
instellingen, en de Europese burgers, hetzij individueel, hetzij via organisaties van het
maatschappelijk middenveld. Dat de tekst een compromis is, betekent echter niet dat het
resultaat beperkt blijft tot de kleinste gemene deler, integendeel. Ondanks de hogervermelde
tekortkomingen blijkt uit de bepalingen van de Grondwet een grote ambitie, die utopisch leek
in het politieke klimaat dat tijdens de werkzaamheden sinds de Verklaring van Laken van
december 2001 heerste.

Na twee decennia van permanente hervormingen kunnen de consolidering van de
constitutionele grondslagen en het institutionele kader van de Unie, alsmede de rationalisering
en vereenvoudiging van haar werkinstrumenten eindelijk stabiliteit brengen.

De stabiliteit en zekerheid die kenmerkend zijn voor elke grondwetstekst, worden aangevuld
met bepalingen die de ontwikkeling van het besluitvormingsproces regelen en tegelijkertijd
nauwere en/of gestructureerde samenwerking mogelijk maken. Dit waarborgt de
noodzakelijke soepelheid, zodat de Unie haar functioneren kan aanpassen aan de uitdagingen
waarmee zij tijdens de komende jaren wordt geconfronteerd.

Bovenal zorgt de Grondwet echter voor meer democratie in de Europese Unie, voor een
grotere doeltreffendheid in de besluitvorming, en voor een duidelijker inzicht in wie wat doet
in de Unie en welke bevoegdheden toegewezen zijn aan de Unie enerzijds en aan de lidstaten
anderzijds. Tijdens de persconferentie tot besluit van de Conventie bevestigde voorzitter
Valéry Giscard d'Estaing dat het Europees Parlement als winnaar uit de Conventie gekomen
is. Volgens de rapporteurs zijn de ware winnaars de Europese burgers, omdat deze Grondwet
de grootste stap vooruit is sinds de Verdragen van Rome van 1957, omdat onze waarden en
onze beginselen worden vastgelegd in een aantrekkelijk project voor het samenleven van de
Europese volkeren, en omdat de Grondwet het beste middel is om gezamenlijk de uitdagingen
van vandaag het hoofd te bieden.

3. Het Europees Parlement moet dan ook een voortrekkersrol spelen bij de promotie en
verdediging van de Grondwet en moet ertoe bijdragen de politieke wil voor de volledige
tenuitvoerlegging ervan te stimuleren en in stand te houden. Een eerste stap is de actieve
deelname aan de debatten die in het kader van het bekrachtigingsproces zullen plaatsvinden.


