
De EVP-werkgroep 'lntergouvernementele Conferentie 1996' heeft 

onder Ieiding van de vice-voorzitter van de EVP-fractie in het 

Europees Parlement, Hans-Cert Pottering, op donderdag 1 8 mei 

jongstleden een notitie vervaardigd met voorstellen voor de ICC van 

1996. De voorstellen worden nu verspreid onder de nationale EVP

lidpartijen, waaronder het CDA, waarna er uitvoerig over gediscus

sieerd kan worden. Op het EVP-Congres van 5 tot 7 november 

1995 te Madrid zal de definitieve inbreng van de christen-democra

tische partijen van de EU-lidstaten worden vastgesteld. 

Standpunten EVP inzake ICC 
1996 
1. De Europese Unie krijgt internatio

nalc rechtspersoonlijkheid 

2. De Vcrdragen over de Europese 

Unie worden voorafgegaan door 

een lij<>t van grondrechtcn en men· 

scnrechten. 

3. Het Europecs Parlcrnent en de 

Raad van Ministers hebben bij wet

geving gelijke rechten. De bestaan

dc wetgcvingsprocedures dienen te 

worden vereenvoudigd. 

4. Hij wijzigingen van de Verdragen 

waurop de Europese Unie is ge

grondvest, is de instemming van 

het Europees Parlement vereist. 

5. De Raad van de Unie (Ministerraad) 

vergadert hij het nemen van wetge-

vingshe-.luiten in het openhaar. 

6. De wetgevende besluiten van de 

Raad van de Unie dienen princi

pieel met meerdcrheid van stem

men te worden genomen. 

7. Voor de benoeming van de Corn

missie worden twee alternatieven 

voorgcstcld: 

a) De voorzitter van de Commissie 

wordt door het Europees Parlement 

voorgedragen en door de Raad he

vcstigd. De voorzitter van de Com

rni-.sie stelt de Cornmissie met 

inachtncrning van aile lidstaten sa

men uit cornmissarissen en junior

Cornmissarisscn en onderwerpt 

zich vervolgens aan een rnotic van 

vertrouwen in Parlemcnt en Raad. 
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h) De voorzitter van de Comrnissie 

rn 

0 

rn 

rn 

z 
(1 



lJ 

z 

f

f-

0 

wordt door de Europese Raad na 

raadpleging van het Europccs 

Parlement voorgedragen Hct [uro

pees Parlemcnt stcmt na een motie 

van vertrouwcn in met de benoc

ming. De Commissie wordt in haar 

totaal goedgekcurd na individuelc 

hoorzittingcn in aile betrokken par

lementairc commissies en na cen 

motie van vertrouwen in de plcnai

rc vergadering. 

8. Bepaaldc gebieden van binncnlands 

belcid en justitie, bijvoorbeeld het 

asielbeleid, hct visum- en integra

tiebelcid, worden gelcidelijk onder

worpen aan een communautaire 

procedure. Met name ten aanzien 

van de van opcrationele bevoegd

heden voorziene Europese politie

macht (Europa!) is het optreden 

van de Commissie onderworpen 

aan de parlementairc controle door 

het Europce<> Parlement. 

9. De Westeuropese Unie wordt gein

tegreerd in de Europe<>e Unie. Alle 

EU-lidstaten aanvaarden een bij

stands- en solidariteitsclausule of 

artikel 5 van het WEU Verdrag. 

10 De Europese Unie moct bij on

rechtmatig gebruik van Europese 

gelden, met name in geval van frau

de, sancties tegen individuelc staten 

kunnen treffen en over instrumen

tcn beschikken om deze sancties 

kracht bij te zetten. 

1 1 Er moet een Europese kaderwetge

ving worden geschapcn die het mo

gelijk maakt bij gelijke overtre

dingen van hct Europees recht in 

de vijftien EU-landen eenduidigc 

en gelijkc straffen op tc lcggen. 

12. De rechtcr<> van het Europccs Hoi 

van Justitie worden alleen door vcr

tegenwoordigers van de nationale 

regeringen benocmd, na advie'> van 

het Europces Parlement. 

13. Het EC-Verdrag, het Euratom

Verdrag en het ECKS- Vcrdrag die

nen in ecn enkel Verdrag te worden 

~an1engcvat. 

14. F.r moet cen duidelijk ondcrscheid 

worden gemaakt tuS'>cn de be

voegdheden van de Unie, de Lid

staten en de regia's, daartoe client 

een lijst van bevoegdhcden te wor

den opgestcld, rekening houdend 

met het subsidiaritcitsbeginsel Het 

subsidiariteitsbeginsel 1s ook van 

toepassing op de relatie tussen de 

Unie en de plaatselijke en regionale 

lichamcn. 

15. De nationale parlementen moeten 

icder door hun c1gen regering, 

voordat er wetgevende besluitcn 

door de Raad van de Unie worden 

gcnomen, stelselmatig en tijdig 

worden hetrokkcn bij het wetge

vingsproccs van de Europese Unie. 

1o In bijzondere gevallen kunnen aan 

de Lid-staten hepaalde termijnen 

voor de uitvoering van richtlijnen 

en verordeningen worden toegc

kcnd. De omzetting van richtlijnen 

en verordeningen client altijd bin

nen een vastgestelde termijn plaah 

te vinden, die voor alle lid.,taten 

geldt. Dcze basisprincipcs moeten 

ook voor die heleidsterreincn gel

den die (no g) niet a an de Unie-pro

cedures onderworpen zijn. 
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