
Opgave 2 De politieke integratie van Europa 

Maximumscore 4 

14  • Bij een staat is sprake van een soevereine macht, een groep mensen en een bepaald 

grondgebied. In de EU is geen sprake van één soevereine macht 2

Voorbeeld van een goede uitleg is (één van de volgende):  2

• De hoogste macht in de EU berust bij de Raad van Ministers; dat wil zeggen: ministers van 

de nationale regeringen. 

• Het dagelijks bestuur van de EU (de Europese Commissie) bereidt de besluiten voor. De 

Raad van Ministers (die bestaat uit ministers van de nationale regeringen) besluit tot 

Europese wetgeving. De nationale regeringen van de lidstaten behouden grotendeels hun 

zeggenschap. 

• Het dagelijks bestuur van de EU (de Europese Commissie) is afhankelijk van de 

medewerking van de Raad van Ministers; dat wil zeggen: ministers van de nationale 

regeringen. 

Maximumscore 2 

15  één van de volgende kenmerken: 

• Er is sprake van politieke grondrechten: het actief en passief kiesrecht. (regels 43-44) 

• Er is sprake van een soort grondwet in de vorm van het ‘Handvest van de grondrechten van 

de EU’. (regels 39-40) 

Maximumscore 4 

16  twee van de volgende: 

• verzet van nationale regeringen tegen het uit handen geven van (delen van) de nationale 

soevereiniteit.

citaat: “… zorgde de Engelse premier John Major eigenhandig dat iedere verwijzing naar 

het woord federaal uit de verdragstekst werd verwijderd”. (regels  22-26 in tekst 3)  

• (emotionele) weerstanden tegen het opgeven van de nationale soevereiniteit / verzet van de 

bevolking tegen afstaan van nationale bevoegdheden 

citaten bij deze factor(en): 

“… dat de Europese elites een ‘crisis van de democratie’ riskeren wanneer zij op dit punt de 

afhoudende opstelling van de publieke opinie negeren”. (regels 45-49 in tekst 4) 

of 

“… zie hun wantrouwen jegens de euro als een ongevraagd en daarmee in wezen 

ondemocratisch project” (regels 36-38 in tekst 4)  

• gebrek aan vertrouwen tussen landen/landen geven vaak de voorkeur aan hun eigen 

belangen boven gemeenschappelijke langetermijnbelangen 

citaat: “het geruzie tussen lidstaten …”. (regels 61-62 in tekst 4) 

per juiste factor met citaat 2
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Maximumscore 3 

17  - De Europese parlementariërs en politici van nationale staten representeren/ 

vertegenwoordigen hun kiezers wel (zij vormen de representatie van de burgers), maar hun 

(beleids)opvattingen ten opzichte van verdere Europese integratie zijn niet in alle gevallen 

een afspiegeling van de meningen en opvattingen van de burgers in de Europese Unie  2

- Ondersteuning met behulp van één van de volgende citaten: 1

• “De euro-groepdeelnemers moeten bij die besprekingen op kousenvoeten lopen, … sneller 

te gaan dan hun achterban aankan.” (regels 8-12 in tekst 4) 

• “De auteur van ‘democracy in Europe’ meent dat de Europese elites een ‘crisis van de 

democratie’ riskeren wanneer zij op dit punt de afhoudende opstelling van de publieke 

opinie negeren.” (regels 44-49 in tekst 4)  

• Voorstel van Fischer gaat voorbij aan de beleving van de burgers. (regels 24-34 in tekst 4) 
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