onze jongeren over…
Resoluties uit het
Europees Parlement

In het Europese Parlement werden onlangs twee
resoluties goedgekeurd die mogelijke institutionele
veranderingen binnen de Europese Unie
voorstelden. De resolutie “Improving the
functioning of the EU building on the potential of the
Lisbon Treaty” (MEPs Elmar Brok en Mercedes
Bresso) hield voorstellen in binnen de huidige
verdragscontext, de resolutie “Possible evolutions
and adjustments of the current institutional set up of
the EU” (MEP Guy Verhofstadt) ging verder dan dat
en besprak mogelijkheden waarvoor een
verdragswijziging nodig is.
De jongeren bespraken de twee voorstellen en
konden elementen uit beide teksten naar believen
combineren tot één volgens hen ‘ideale resolutie’.
Ze kozen tien voorstellen uit die zij nodig vinden
voor de doorstart van de Europese Unie met 27.
De jongeren zien een grotere rol voor het Europees Parlement en meer transparantie van de Raad als sleutelfactoren om de Unie
verder te democratiseren en zo haar legitimiteit te bevorderen. De relaties tussen de verschillende instellingen moet beter: enerzijds
pleiten ze voor een betere samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen om controle op de Raad uit te
voeren. Anderzijds moeten ook de Raad en het Parlement beter op elkaar inspelen, meer bepaald willen ze de rol van het Europees
Parlement in de “comitologie” van de Raad vergroten. Ook aan transparantie en controle kan nog hard gewerkt worden. Alle stemmingen
in de Raad laten gebeuren door bij gekwalificeerde meerderheid, de controlemogelijkheid van het Europees Parlement over het hele EUbudget en volledige vervanging van de consultatiemethode door de medebeslissingsprocedure in het besluitvormingsproces van de
Europese Unie, zodat het Europees Parlement steeds inspraak heeft.

De jongeren pleiten er tevens voor om na de Brexit met de 72 plaatsen die vrijkomen in het Europese
Parlement een Europese kieskring te vormen. Ook een transformatie van de Eurogroep dringt zich op.
De jongeren zien de euro als een fundamenteel onderdeel van het Europees beleid en willen daarom de
eurogroep omvormen tot een formele raadsformatie met wetgevende en controle bevoegdheden, maar die
ook onderhevig is aan parlementaire controle.
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Het is steeds interessant naar de ideeën die jongeren hebben over de toekomst van de EU en het beter functioneren van de instellingen,
te luisteren. Zij zijn immers de toekomst en hebben bovendien een frisse blik. Deze voorstellen zijn hier een goed voorbeeld van. Ik wil
de jongeren die eraan meewerkten alvast feliciteren. Het valt me op dat vele voorstellen gaan over het vergroten van de democratie en
transparantie. Dat is uiteraard een goede zaak. Ik ben het dan ook volmondig eens met een aantal voorstellen: uitbreiding QMV,
vergroten van de rol van het EP in de comitologie procedure, verbeteren van de betrokkenheid van de nationale parlementen bij het
Europese besluitvormingsproces en het uitbreiding van de medebeslissingsprocedure in de besluitvorming van de Europese Unie.
In de AFCO commissie van het EP wordt verder gewerkt op basis van de 2 rapporten: “Improving the functioning of the EU building on
the potential of the Lisbon Treaty” en “Possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the EU”. Er wordt ook
gewerkt aan een voorstel rond wat er met de Britse zetels moet gebeuren. Verschillende pistes worden bekeken en naast elkaar gezet. Ik
ben persoonlijk een grote voorstander van het opzetten van een Europese kieskring. Volgens mij zou dit op vlak van Europese
democratie een grote stap voorwaarts zijn. Ik zetel echter niet in AFCO en mijn specialiteit ligt eerder bij het Klimaat en energiebeleid
van de EU.

