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De Europese Unie
De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van op dit moment (februari 2012) 27 Europese landen. 17 van deze landen hebben een gemeenschappelijke munt - de euro. Er zijn momenteel 23 ofﬁciële EU-talen.
De geschiedenis:
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de eerste communautaire organisatie (bestaande uit zes
landen), en later ging deze samen met de Europese Economische Gemeenschap (EEG, 1957). Dit
waren België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. In 1992 werd daaruit de EU
gevormd.
De instellingen binnen de EU
1. Europees Parlement.
De zitting is in Straatsburg, Frankrijk. Om de 5 jaar wordt deze opnieuw gekozen. Het heeft de controle over alle EU-instellingen. Het Parlement houdt zich bezig met wetten (richtlijnen, verordeningen
en besluiten) en kan deze aannemen, wijzigen of verwerpen. Het controleert de Europese Commissie.
2. Europese Raad (niet te verwarren met de Raad van Europa en de Raad van de Europese Unie)
De zetel is in Brussel, België. Het bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie. Samen leggen zij de richtlijnen en doelstellingen van het Europese beleid vast.
3. Raad van de Europese Unie (niet te verwarren met de Europese Raad en de Raad van Europa)
De zetel is in Brussel, België. Het bestaat uit de verschillende ministers van de lidstaten. Samen
met het Europees Parlement stelt de Raad de Europese wetgeving vast. Het voorzitterschap van
de Raad wisselt elke zes maanden naar een andere lidstaat.
4. Europese Commissie
De zetel is in Brussel, België. Het bestaat uit 27 commissarissen, één uit elke lidstaat. De Commissie
houdt toezicht op de naleving van de afspraken. Het bereidt voorstellen voor nieuwe verdragen voor, die
vervolgens aan de Europese Raad en het Parlement worden gepresenteerd. De Commissie beheert de EUbegroting.
5. Hof van Justitie van de Europese Unie.
De zetel is in Luxemburg. Het is de hoogste rechtbank in de EU. Het zorgt voor naleving van de
aangenomen wetten en rechten binnen de EU.
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6. De Europese Rekenkamer
De zetel is in Luxemburg. Het controleert het gebruik van inkomsten en uitgaven binnen de EU.
Het onderzoekt hoeveel geld en waaraan het geld wordt uitgegeven.
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