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DE GRONDSLAGEN IN HET KORT  
 
 
A. Passagemomenten 
 
1950   Schumanplan gelanceerd.  
  Uitnodiging door Frankrijk aan andere Europese staten tot deelname aan een ‘Hoge Autoriteit’ als 
eerste stap naar een ‘Europese federatie’. 
 
1963–1964    ‘Van Gend & Loos’ en ‘Costa/Enel’ uitgesproken.  
  Europese Hof van Justitie claimt (in tweeslag) rechtstreekse werking en vervolgens voorrang van 
Europees recht. De Gemeenschap wordt een rechtsorde. 
 
1966    Compromis van Luxemburg gesloten.  
  Einde lege-stoel-crisis. Samenlevingsakkoord van verdragsmatige binnensfeer en nationale belangen, 
levensverzekering voor de lidstaten tegen meerderheidsheerschappij; compromis tussen lidmaatschap 
en verdrag. 
 
1974    Europese Raad van regeringsleiders opgericht en parlementsverkiezingen afgedwongen. 
  De regeringsleiders grijpen de macht dankzij periodieke topbijeenkomsten. De tussensfeer van de 
lidstaten neemt de gestalte aan van het hoogste gezag over de gezamenlijkheid. Rechtstreekse band 
tussen de binnensfeer van de Europese politiek en de kiezers gelegd.  
 
 1985    Coup in Milaan gepleegd. 
  De Italiaanse Raadsvoorzitter laat de regeringsleiders stemmen over verdragswijziging; gezamenlijke 
vernieuwing onstuitbaar in gang gezet. 
 
1986    Europese vlag gehesen. 
  Zichtbaarheid van de gezamenlijkheid voor het publiek vergroot. 
 
2005    Stem verheven. 
  Nee-stem van de Franse en Nederlandse bevolking in referenda tegen grondwetsverdrag. Het 
nationale publiek van twee stichterstaten eist een plaats op in de Europese politiek. Nationale 
parlementen krijgen hierna grotere rol. 
 
 
B.   Het lidmaatschap 
 
1951  de Zes   België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland  
1973  de Negen  de Zes en Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland 
1981  de Tien   de Negen en Griekenland 
1986 de Twaalf  de Tien en Portugal, Spanje 
1995 de Vijftien  de Twaalf en Finland, Oostenrijk, Zweden 
2004 de Vijfentwintig  de Vijftien en Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,  
         Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië 
2007  de Zevenentwintig  de Vijfentwintig en Bulgarije, Roemenië. 
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C. De verdragen* 
 
1951 Verdrag van Parijs Oprichting Mijnbouwgemeenschap (Kolen- en 
Staalgemeenschap).  
  Hoge Autoriteit (beslist), Raad van ministers (beslist mee), Gemeenschappelijke Vergadering, Hof 
van Justitie. Rechtspersoonlijkheid voor de Gemeenschap. Mijnbouwpolitiek. 
 
1957  Verdrag van Rome Oprichting Economische Gemeenschap en Atoomgemeenschap.  
  Raad van ministers (beslist), Commissie (doet voorstellen), één Gemeenschappelijke Vergadering 
(belofte, sine die, van rechtstreekse verkiezingen), één Hof van Justitie. Vrij verkeer van goederen, 
arbeid, kapitaal en diensten. Landbouwpolitiek, handelspolitiek, transportpolitiek, sociale politiek. 
 
1986 Europese Akte  Vernieuwing van de drie Gemeenschappen.  
  Meer meerderheidsbesluitvorming ten behoeve van de binnenmarkt (‘1992’). Gemeenschappelijke 
Vergadering formeel omgedoopt in ‘Parlement’. 
 
1992  Verdrag van Maastricht Oprichting Unie, vernieuwing Economische Gemeenschap. 
  Buitenlandse politiek, justitiebeleid. Economische en monetaire unie met één munt en een Centrale 
Bank. Regiopolitiek, cultuurpolitiek, gezondheidspolitiek; Gemeenschap werpt adjectief 
‘economische’ af. Wetgevingsmacht Parlement. Uitbreiding terreinen met 
meerderheidsbesluitvorming. Invoering Europees burgerschap. 
 
1997 Verdrag van Amsterdam Vernieuwing Unie en Gemeenschap.  
  Aanstelling vaste buitenlandwoordvoerder. Uitbreiding terreinen met meerderheidsbesluitvorming. 
 
2001 Verdrag van Nice   Vernieuwing Unie en Gemeenschap. 
  Herziening stemverhouding tussen de lidstaten in de Raad, herziening zetelverdeling Parlement en 
aantal Commissieleden. Uitbreiding terreinen met meerderheidsbesluitvorming. 
 
2007 Verdrag van Lissabon Vernieuwing Unie en opheffing Gemeenschap.  
  Andermaal herziening stemverhouding tussen de lidstaten in de Raad. Uitbreiding terreinen met 
meerderheidsbesluitvorming. Vaste voorzitter Europese Raad, rechtspersoonlijkheid voor de Unie, 
rechtstreekse rol nationale parlementen, uittredingsclausule. Gemeenschap opgeheven.  

                                                 
* Uitgaande van het jaar van ondertekening. Verwarring over de datering van een verdrag kan snel ontstaan 
doordat het politieke akkoord doorgaans enkele maanden eerder tot stand komt en de inwerkingtreding pas volgt 
na unanieme ratificatie, hetgeen maanden of jaren kan duren (als het verdrag niet strandt). Voorbeeld: het verdrag 
van Maastricht werd door de regeringsleiders van de Twaalf uitonderhandeld op de Top van 9-10 december 1991, 
werd door hun ministers van buitenlandse zaken en financiën ondertekend op 7 februari 1992 en trad in werking 
op 1 november 1993. 
Twee wel ondertekende maar niet geratificeerde verdragen waren het Verdrag van Parijs ter oprichting van een 
Defensiegemeenschap (1952) en het grondwettelijk verdrag (2004). Twee wel ondertekende maar niet 
geratificeerde toetredingsverdragen waren het akkoord tussen de Zes en Noorwegen (1972) en dat tussen de 
Twaalf en Noorwegen (1994). 




