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Europa

'Jaar van Juncker'

Partners

Jan Werts blikt terug op jaar vol Europa
'Het jaar 2014 is het jaar van Jean-Claude Juncker. Wie had ooit
gedacht dat deze, eigenlijk uitgerangeerde Luxemburgse premier
het zou schoppen tot voorzitter van de Europese Commissie.'
Jan Werts, correspondent van het Montesquieu Instituut in Brussel,
maakt de balans op van 2014, een jaar vol Europa: Europese
verkiezingen, Europese 'Spitzenkandidaten', een nieuw Europees
Parlement dat zich 'koninklijk' opstelde, een Europese Commissie
(met A- en B-commissarissen) en een nieuwe voorzitter van de
Europese Raad.
Of Juncker het vijf jaar zal volhouden, betwijfelt Werts. Ook omdat
de Europese problemen wel heel erg groot zijn. Zijn opvolger staat
al klaar: Frans Timmermans.

Agenda
4 februari 2015, Den Haag
Actualiteitendebat
Debat in perscentrum
Nieuwspoort onder leiding van
Max van Weezel.
10 februari 2015, Den Haag
Politiek café
Praat mee over actuele politiek in
Dudok aan de Hofweg.

Traditiegetrouw staat het decembernummer van De Hofvijver in het
teken van Europa, Europese ontwikkelingen en Europese politiek met een grote inbreng van 'MI Maastricht'.
Lees verder >

Europese trendbreuk

Uitgebreide agenda >

Cartoon

Plaat van de maand

Groot-Brittannië staat al met één
been buiten de Europese Unie –
als je politieke tekenaars mag
geloven, zoals Nicolas Vadot.
Lees verder >

Begint er met Donald Tusk als voorzitter van de Europese Raad een
nieuwe periode? Afkomstig uit Polen, is hij de eerste van een
waarschijnlijk langere rij politici afkomstig uit een van de
voormalige Oostbloklanden die hun stempel gaan drukken op wat
begon als een (West-) Europese Economische Gemeenschap. Ook
in dat opzicht zou 2014 - het jaar van een nieuw Europese
Parlement, het jaar van een nieuwe Europese Commissie, het jaar
van een nieuwe Europese Raad - een trendbreuk kunnen blijken.
De 'oude' Europese lidstaten moeten er maar vast aan wennen,
waarschuwde het Britse tijdschrift The Economist.

Zin en onzin van gele kaarten

Column

'Door de eeuwen heen
heeft Europa veel ketters
meegemaakt die
achteraf een punt bleken
te hebben.'
De Britse minister-president
David Cameron over de toekomst
van de Europese Unie op 23
januari 2013.
Lees volledige citaat

Uw mening
De Europese crisis is voorbij.

Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht
Universiteit Maastricht
Nog maar twee keer is er door nationale
parlementen een zogenaamde gemotiveerde
opinie uitgebracht over een ontwerpregel. Dat wil
zeggen: nog maar twee keer zonden voldoende
nationale parlementen een gemotiveerde opinie
aan de Commissie over een ontwerpregel, met op
het beginsel van subsidiariteit gebaseerde bezwaren (zoals voorzien
in het Tweede Protocol bij het Verdrag van Lissabon). Een keer
leidde dat er toe dat het ontwerp niet doorging (de Monti
II-verordening over collectieve actie); de tweede keer toonde de
Commissie zich minder ontvankelijk en zette de regel over de
invoering van een Europees Openbaar Ministerie door zoals dat nu
in het EU-wetgevingstraject zit. Twee keer dus. Is dat mooi of niet
mooi?
Lees verder >

Unie & lidstaten: Nederland

EU en de lidstaten

Hoe kijkt de lidstaat Nederland aan tegen de
Europese Unie? Afsluiting van een serie
beschouwingen over de Unie & de lidstaten –
toegespitst op eigen land, bezien vanaf het
Duitsland Instituut in Amsterdam.

De belangrijkste
eurocommissarissen
- Georgieva (Bulgarije) begroting
- Moscovici (Frankrijk) economische en financiële
zaken
- Sefčovič (Slowakije) - Energie
Unie
- Timmermans (Nederland) betere regulering
- Dombrovskis (Letland) - euro
- Malmström (Zweden) - handel
- Thyssen (België) werkgelegenheid
- Mogherini (Italië) - buitenlands
beleid

Grootste aantal eurosceptici
in het EP
-

Lees verder >

'Geen letter over Europa in Grondwet...'
'Als je de Grondwet tweehonderd jaar na 1813
leest, waan je je een eeuw terug: geen woord
over Europa.' Constitutionele verwondering
in 'Maastricht'.

Lees verder >

'Overwinning van het Europees Parlement'
Het Europees Parlement heeft de Europese
Raad van regeringsleiders verslagen. Analyse
uit 'Groningen' van
de 'parlementarisering' van een
benoemingsprocedure.

Verenigd Koninkrijk 24
Frankrijk 23
Italië 22
Duitsland 10
Griekenland 6

Bekende leden van het EP
- Danuta Hübner (Polen) oud-eurocommissaris
- Marine Le Pen (Frankrijk) politiek leider
- Janusz Lewandowski (Polen) oud-eurocommissaris
- Louis Michel (België) oud-eurocommissaris
- Viviane Reding (Luxemburg) oud-eurocommissaris
- Olli Rehn (Finland) oud-eurocommissaris
- Antonio Tajani (Italië) oud-eurocommissaris
- Guy Verhofstadt (België) oud-premier

Nieuwe premiers in de EU in
2014

Lees verder >

'Jaar waarin EU onschuld verloor'
De annexatie van de Krim, burgeroorlog in
Oost-Oekraïne, MH-17. 2014 was het jaar
waarin de Europese Unie haar onschuld
verloor. Analyse vanuit 'Clingendael'.

- Michel (lib.) - België
- Borisov (centrumrechts) Bulgarije
- Roivas (lib.) - Estland
- Stubb (lib.) - Finland
- Vals (soc.dem.) - Frankrijk
- Renzi (soc.dem.) - Italië
- Straujuma (centrumrechts) Letland
- Kopasz (chr.dem) - Polen
- Cerar (links-lib.) - Slovenië
- Sobotka (soc.dem.) - Tsjechië

Lees verder >
Subsidiegevers

Over de veelgebruikte soevereiniteit

Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Hoe zit het nou toch met die soevereiniteit
van Nederland binnen Europa? Beschouwingen
uit 'Maastricht' over 'een veelgebruikt begrip
met veel kanten'.

Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

Lees verder >

'Betrek nationale parlement voluit'
Waarom worden nationale parlementen niet
veel meer en voluit bij Europese financieeleconomische hervormingen betrokken?
Vragen uit 'Maastricht'.

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
Lees verder >
Eerder verschenen nummers >
Contact met de redactie >

Aan- en afmelden

Lees verder >

Deze brief niet meer ontvangen?
U kunt zich hier afmelden.

De regionale lobby rukt op
De regionale lobby is nog niet effectief
geweest maar vormt wel een bedreiging voor
Den Haag. Onderzoek in 'Den Haag' naar het
touwtrekken om Europese steunfondsen.

Lees verder >

Het 'andere' Europa
De Raad van Europa, platform van een ‘ander
Europa’, laat af en toe van zich horen - als
beschermer van grondrechten. Bericht
uit 'Maastricht'.

Lees verder >

En verder

Hier kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief.

Nieuws

Het jaar 2014 liep over van Europa. PDC (Den Haag)
zette de belangrijkste gebeurtenissen op de rij.
Lees verder >
Hoe het afliep met de 'hete zomer' - een (na-)
beschouwing uit het Europees Parlement.
Lees verder >
Over de schim die de (Europese) Raad voor Buitenlandse
Zaken heet. Een analyse van MI Den Haag.
Lees verder >
De Tweede Kamer praat meer over Europa dan in de
krant te lezen valt. Impressies van MI Maastricht.
Lees verder >
Hoe Zwitserland de verhouding met de Europese Unie
bemoeilijkte. Kanttekeningen uit MI Maastricht.
Lees verder >

Europa en de democratie - een serie van drie columns op
parlement.com, een site van PDC (Den Haag).
Lees verder >

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online
versie.

Parlement.com

Europa-Nu.nl

Montesquieu-Instituut.nl
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