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Europa: succes met bijsmaak

Sebastiaan Princen over de staat van de Europese Unie

Het ongenoegen onder de Europese bevolking over de Europese Unie is een
factor waar meer rekening mee moet worden gehouden. Ondanks of
misschien juist dankzij ‘Oekraïne’.

‘Op politiek niveau mag dan wel het besef sterker zijn geworden dat
samenwerking nodig is om uitdagingen op het wereldtoneel het hoofd te
bieden, dat betekent niet dat het ongenoegen onder een groot deel van de
Europese bevolking is verdwenen’, analyseert Sebastiaan Princen [Universiteit
Utrecht]. ‘Vanuit geopolitiek perspectief mag nauwere samenwerking voor de
hand liggen, dit verandert niets aan het door veel burgers ervaren verlies aan
zekerheid en controle over het eigen leven.’

Om ‘het gat tussen politieke ambities en politiek mandaat’ niet onhoudbaar
groot te maken, zullen volgens Princen burgers meer bij ‘Europa’ betrokken
moeten worden. ‘Wanneer dadelijk bij Oud en Nieuw de champagne opengaat
in huize-Von der Leyen en huize-Michel, is dit een punt voor het lijstje met
goede voornemens voor komend jaar.’

Lees verder ›
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Column

Tussenbalansen EU

Zo zal het jaar 2022 de geschiedenis ingaan. In de achtertuin van Europa
wordt een oorlog uitgevochten. Het is niet het eerste con�ict met
wapengeweld sinds de Tweede Wereldoorlog, maar het is wel een
confrontatie die de Europese Unie op de proef stelt. Het markeert het einde
van een tijdperk, een tijdperk waar Europa meende buiten het con�ict tussen
grootmachten te kunnen blijven. Na 2022 zal de Europese Unie er niet meer
zo uit zien als ervoor.

 

Niemand zei dat de EU perfect is
Aalt Willem Heringa
emeritus hoogleraar staatsrecht Universiteit Maastricht

‘…Eigenlijk is de Europese Unie wel e�ectief, maar misschien niet
altijd even e�ciënt. De voortgang van de EU en haar
toenemende impact en rol in grote dossiers laat dat zien.
Perfect? Dat is een regeringsvorm die nog uitgevonden moet
worden, denk ik…’

Lees de column ›
 

Tussenbalans: Europees Parlement
Rik de Ruiter

Het Europarlement heeft een roerig jaar achter de rug, afgesloten met een
turbulent einde.

Lees verder ›
 

Tussenbalans: Europese Raad
Jan Werts

Hoe Europa zich in 2022 wentelde van een vrijhandelsclub met 90.000
pagina’s wetsteksten naar een strijdbare landenploeg.

Lees verder ›
 

Tussenbalans: Europese Commissie
Casper van Vliet

Waar je zou verwachten dat crisis naar crisis de Europese Unie zou
verlammen, weet de Commissie wel stappen te zetten.

Lees verder ›
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Artikelen

 

Tussenbalans: Frans Timmermans
Marloes Beers

Ook Frans Timmermans’ Green Deal wordt op de proef gesteld door
internationale verwikkelingen. Maar hopeloos is zijn exercitie niet.

Lees verder ›
 

 

19 januari 2023, Den Haag
West Europese conferentie Model European
Parliament

30 januari 2023, Den Haag
Debat | Stikstof: Trekt de provincie ons uit het
bestuurlijk moeras?

› Overzicht activiteiten

 

Europese Kroniek
Redactie Europa-Nu.nl

Oorlog houdt Europese Unie in een houtgreep - een
terugblik op een opnieuw veelbewogen jaar.

Lees verder ›

 

Europees voorzitterschap (1)
Judith Dekker

Lukt het Zweden als aankomend voorzitter van de
Europese Unie om meer dan een crisismanager te
zijn?

Lees verder ›

 

Europees voorzitterschap (2)
Milan Edzes

Ondanks enkele succesjes is het Tsjechische
voorzitterschap niet eentje voor in de
geschiedenisboeken.
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Lees verder ›

 

Europese rechtsstaat
Michiel Luining

Met veel horten en stoten is er een kentering rond
het beschermen van de interne Europese
democratische rechtsstaat.

Lees verder ›

 

Europees herstelfonds
David Bokhorst

Hoe staat het met die €750 miljard aan subsidies en
leningen die de Europese leiders midden in de
coronacrisis ter beschikking stelden?

Lees verder ›

 

Europese defensie
Giel Braam

Hoe succesvol zijn internationale missies van de
Europese Unie, militair en civiel, eigenlijk?

Lees verder ›

 

Europees Duitsland
Hanco Jürgens

De Duitse belofte om de Europese integratie te
bevorderen en de relatie met Parijs te verbeteren is
nog niet ingelost.

Lees verder ›

 

Europese parlementariërs
Isabel van Groenigen

Hoe actief zijn de Nederlandse Europarlementariërs
in Brussel en Straatsburg? Wat kregen ze in 2022
voor elkaar?
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Kandidaat-lidstaten EU

Turkije (1999)
Noord-Macedonië (2005)
Montenegro (2010)
Servië (2012)
Albanië (2014)
Moldavië (2022)
Oekraïne (2022)
Bosnië en Herzegovina (2022)

Lees verder ›
 

Europese munt
Annelieke Mooij

Staat het de Europese Centrale Bank vrij om een
gedecentraliseerde digitale euro in te voeren?

Lees verder ›

 

‘In Duitsland dirigeerde ze generaals, in Brussel leidt ze haar
Commissarissen.’

Eurocommissaris Margrethe Vestager over de stijl van Ursula von der Leyen
als voorzitter van de Europese Commissie (De Volkskrant, 10 december 2022).

 
 

Voorzitters Europees Parlement

Pat Cox (2002-2004)
Josep Borrell (2004-2007)
Hans-Gert Pöttering (2007-2009)
Jerzy Buzek (2009-2012)
Martin Schulz (2012-2017)
Antonio Tajani (2017-2019)
David Sassoli (2019-2022)
Roberta Metsola (2022-)
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