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Zoek op trefwoord: ‘EU’

Bekijk de clip “Het ontstaan van de EU” en maak de volgende vragen. Gebruik de
pauzeknop als je gaat schrijven.
1. Het ontstaan van Europese samenwerking
Waarom wilde een aantal landen in Europa gaan samenwerken na 1945?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. De eerste landen
Welke twee landen begonnen met de samenwerking?

o
o
o
o

Frankrijk en Engeland
Frankrijk en Duitsland
Engeland en Duitsland
Engeland en Nederland
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3. Andere landen sluiten zich aan
Waarom voelden andere landen het als hun plicht om zich aan te sluiten bij het
samenwerkingsverband?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Voordelen economische samenwerking
In de clip worden een aantal voordelen genoemd van de economische
samenwerking van Europese landen. Noem er 2.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Burgers krijgen meer inspraak
In de clip wordt verteld dat de burgers van de Europese Gemeenschap meer
inspraak kregen. Hoe kregen ze dat?

o
o
o
o

Burgers konden handtekeningen verzamelen
Burgers konden vergaderingen van de Europese Gemeenschap bijwonen
Een Europees parlement werd opgericht
Een Europese Unie werd opgericht
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6. De Europese Unie
In 1992 werd de Europese Gemeenschap omgedoopt tot de Europese Unie. In welk
verdrag werd dit vastgelegd?
o
o
o
o

Verdrag van Maastricht
Verdrag van Rome
Verdrag van Nice
Verdrag van Amsterdam

7. Wat was eerst?
Zet de woorden in de goede (tijd)volgorde: Europese economische gemeenschap Europese Unie- douane-unie - Europees parlement

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Extra
Probeer deze vraag ook te maken.
8. Winston Churchill
a. In de clip zie je Winston Churchill. Wie is Winston Churchill?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Wat heeft Winston Churchill gedaan voor de Europese Unie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Extra Informatie
Op 18 april 1951 ondertekenen Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, Italië, België,
Nederland en Luxemburg het Verdrag voor de oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit is het begin van de Europese
samenwerking.

De samenwerking in de huidige Europese Unie wordt vastgelegd in de vorm van
Verdragen. Deze Verdragen vormen een soort ‘grondwet’. Wanneer er iets in deze
‘grondwet’ veranderd moet worden, gebeurt dit met het afsluiten van een nieuw
Verdrag. Het nieuwe Verdrag wordt door de regeringsleiders of staatshoofden van
de lidstaten ondertekend en moet daarna door de nationale regeringen worden
erkend. In de Verdragen staat met welke beleidsterreinen de Europese Unie zich
mag bezig houden en hoe de besluitvorming geregeld is. Op basis van de Verdragen
worden er concrete wetten gemaakt. In de Europese geschiedenis is een aantal
Verdragen van groot belang geweest:

25 maart 1957: Verdragen van Rome
Onder druk van de Koude Oorlog proberen de zes oprichters van de EGKS verdere
samenwerking te realiseren op het gebied van defensie en politieke unie, maar
daarbij blijken nationale emoties toch een te sterke rol te spelen. Het enige wat
lukt is samenwerking op het gebied van vreedzaam gebruik van kernenergie,
vastgelegd in het Euratomverdrag. Nationale belangen blijken wel gebaat bij
verdere economische samenwerking. Dit wordt vastgelegd in het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het doel is vrij
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende
landen.

Op 25 maart 2007 zal de vijftigste verjaardag van de ondertekening van het
verdrag van Rome worden gevierd. Voor deze verjaardag had de Europese
Commissie een logoprijsvraag uitgeschreven. De Commissie en de andere Europese
instellingen zullen het winnende logo gebruiken voor alle evenementen die zij in
2007 in verband met de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome
organiseren. De winnaar is Szymon Skrzypczak uit Polen. Hij ontwierp het logo
“Together since 1957”. De tekst is geschreven in allerlei verschillende letters.
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1985: het Akkoord van Schengen
Het Akkoord van Schengen, naar de naam van de Luxemburgse stad waar het
akkoord werd voorbereid, werd in 1985 ondertekend. Het trad pas 10 jaar later in
werking. Dit akkoord stelt de onderdanen van de EU-Lidstaten in staat binnen de
Schengen-ruimte te reizen zonder aan politiecontroles onderworpen te zijn.
Het Akkoord, dat in 1997 in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen, voorziet
ook in een strengere controle aan de buitengrenzen van de EU, in de harmonisering
van het visa- en asielbeleid en in een nauwere samenwerking tussen de
gerechtelijke en politiediensten. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland behoren niet tot
de Schengen-ruimte, IJsland en Noorwegen maken er wel deel van uit via de
Noordelijke Paspoortunie.

17 februari 1986: De Europese Akte (Luxemburg)
Hierin is bepaald dat de interne markt op 1 januari 1993 moet zijn voltooid. Dit staat
vermeld in het Verdrag van Rome.

7 februari 1992: Verdrag van Maastricht
Dit Verdrag wordt beschouwd als de meest ingrijpende hervorming van de
Verdragen van Rome. De Europese Gemeenschap was voornamelijk op de economie
gericht. Deze wordt nu omgevormd tot een Europese Unie, die op drie pijlers zal
berusten.

17 juni 1997: Verdrag van Amsterdam (Verdrag voor Europa)
Daarin zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
-

het Europees Parlement krijgt meer inspraak in de besluitvorming;
de Europese Unie gaat op meer terreinen gezamenlijk beleid voeren.
Bijvoorbeeld bij milieu, justitie en bevordering van werkgelegenheid;
met het afsluiten van het Verdrag van Amsterdam is het startsein gegeven
voor de uitbreiding van de Europese Unie.
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26 februari 2001: Verdrag van Nice
Het verdrag van Nice is pas op 1 februari 2003 in werking getreden. Het had
voornamelijk tot doel de instellingen te hervormen met het oog op een efficiënte
werking van de Unie na de uitbreiding tot 25 lidstaten. Het Verdrag van Nice, het
voormalige EU-Verdrag en het EG-Verdrag zijn samengevoegd in één versie.

De uitbreiding van de Europese Unie is als volgt verlopen:
-

Oprichters (1957): (West) Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en
Luxemburg,
(1973): Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken,
(1981): Griekenland,
(1986): Spanje en Portugal,
(1995): Zweden, Finland en Oostenrijk,
(2004): Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije,
Slovenië, Malta en Cyprus,
(2007?): Bulgarije en Roemenië.

Op 18 april 1951 ondertekenen Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, Italië, België,
Nederland en Luxemburg het Verdrag voor de oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit is het begin van de Europese
samenwerking.

De samenwerking in de huidige Europese Unie wordt vastgelegd in de vorm van
Verdragen. Deze Verdragen vormen een soort ‘grondwet’. Wanneer er iets in deze
‘grondwet’ veranderd moet worden, gebeurt dit met het afsluiten van een nieuw
Verdrag. Het nieuwe Verdrag wordt door de regeringsleiders of staatshoofden van
de lidstaten ondertekend en moet daarna door de nationale regeringen worden
erkend. In de Verdragen staat met welke beleidsterreinen de Europese Unie zich
mag bezig houden en hoe de besluitvorming geregeld is. Op basis van de Verdragen
worden er concrete wetten gemaakt. In de Europese geschiedenis is een aantal
Verdragen van groot belang geweest:
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25 maart 1957: Verdragen van Rome
Onder druk van de Koude Oorlog proberen de zes oprichters van de EGKS verdere
samenwerking te realiseren op het gebied van defensie en politieke unie, maar
daarbij blijken nationale emoties toch een te sterke rol te spelen. Het enige wat
lukt is samenwerking op het gebied van vreedzaam gebruik van kernenergie,
vastgelegd in het Euratomverdrag. Nationale belangen blijken wel gebaat bij
verdere economische samenwerking. Dit wordt vastgelegd in het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het doel is vrij
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende
landen.

Op 25 maart 2007 zal de vijftigste verjaardag van de ondertekening van het
verdrag van Rome worden gevierd. Voor deze verjaardag had de Europese
Commissie een logoprijsvraag uitgeschreven. De Commissie en de andere Europese
instellingen zullen het winnende logo gebruiken voor alle evenementen die zij in
2007 in verband met de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome
organiseren. De winnaar is Szymon Skrzypczak uit Polen. Hij ontwierp het logo
“Together since 1957”. De tekst is geschreven in allerlei verschillende letters.

1985: het Akkoord van Schengen
Het Akkoord van Schengen, naar de naam van de Luxemburgse stad waar het
akkoord werd voorbereid, werd in 1985 ondertekend. Het trad pas 10 jaar later in
werking. Dit akkoord stelt de onderdanen van de EU-Lidstaten in staat binnen de
Schengen-ruimte te reizen zonder aan politiecontroles onderworpen te zijn. Het
Akkoord, dat in 1997 in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen, voorziet ook
in een strengere controle aan de buitengrenzen van de EU, in de harmonisering van
het visa- en asielbeleid en in een nauwere samenwerking tussen de gerechtelijke
en politiediensten. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland behoren niet tot de
Schengen-ruimte, IJsland en Noorwegen maken er wel deel van uit via de
Noordelijke Paspoortunie.

17 februari 1986: De Europese Akte (Luxemburg)
Hierin is bepaald dat de interne markt op 1 januari 1993 moet zijn voltooid. Dit staat
vermeld in het Verdrag van Rome.
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7 februari 1992: Verdrag van Maastricht
Dit Verdrag wordt beschouwd als de meest ingrijpende hervorming van de
Verdragen van Rome. De Europese Gemeenschap was voornamelijk op de economie
gericht. Deze wordt nu omgevormd tot een Europese Unie, die op drie pijlers zal
berusten.

17 juni 1997: Verdrag van Amsterdam (Verdrag voor Europa)
Daarin zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
-

het Europees Parlement krijgt meer inspraak in de besluitvorming;
de Europese Unie gaat op meer terreinen gezamenlijk beleid voeren.
Bijvoorbeeld bij milieu, justitie en bevordering van werkgelegenheid;
met het afsluiten van het Verdrag van Amsterdam is het startsein gegeven
voor de uitbreiding van de Europese Unie.

26 februari 2001: Verdrag van Nice
Het verdrag van Nice is pas op 1 februari 2003 in werking getreden. Het had
voornamelijk tot doel de instellingen te hervormen met het oog op een efficiënte
werking van de Unie na de uitbreiding tot 25 lidstaten. Het Verdrag van Nice, het
voormalige EU-Verdrag en het EG-Verdrag zijn samengevoegd in één versie.

De uitbreiding van de Europese Unie is als volgt verlopen:
Oprichters (1957): (West) Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en
Luxemburg,
- (1973): Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken,
- (1981): Griekenland,
- (1986): Spanje en Portugal,
- (1995): Zweden, Finland en Oostenrijk,
- (2004): Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije,
Slovenië, Malta en Cyprus,
- (2007?): Bulgarije en Roemenië.
Op 18 april 1951 ondertekenen Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, Italië, België,
Nederland en Luxemburg het Verdrag voor de oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit is het begin van de Europese
samenwerking.
-

Wil je meer weten?
Kijk ook naar de clip ‘Hoe werkt het
Europarlement?’.
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