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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

23 maximumscore 2 
China en Rusland zijn permanente leden van de veiligheidsraad van de VN 
met vetorecht. Als een van beide landen tegenwerkt, een veto uitspreekt 
over de resolutie, dan komt het gewenste besluit van de veiligheidsraad er 
niet. 

24 maximumscore 2 
• Supranationale besluitvormingsprocedure 1 
• Dit is af te leiden uit de woorden dat een gekwalificeerde meerderheid

(regels 11-18) nodig is om een besluit te nemen.
(Bij intergouvernementele besluitvorming zou unanimiteit nodig zijn) 1 

25 maximumscore 2 
Enerzijds voelen landen zich verplicht om te helpen bij het 
vluchtelingenprobleem, anderzijds vrezen landen dat ze een onevenredig 
groot deel van de vluchtelingen krijgen als ze zich actief opstellen. Daarom 
stellen veel landen zich passief op en gaan op elkaar wachten. 

26 maximumscore 2 
• De Staats- en regeringsleiders moeten zich verantwoorden voor de

nationale parlementen. Daar worden ze onder andere beoordeeld op 
de vraag of ze de nationale belangen wel voldoende behartigen binnen 
de EU 1 

• De leden van de Europese commissie dienen onafhankelijk van de
nationale regeringen te opereren. Zij worden geacht op te komen voor 
het belang van de Europese Unie in zijn geheel en niet voor de 
belangen van een deel daarvan 1 

Opgave 4  Vluchtelingen in Europa 

21 maximumscore 2 
• De bevoegdheid om voorstellen te doen aan de Raad van de Europese

Unie. In de regels 16 tot en met 23 staat dat Mogherini hard werkt aan 
een besluit van die top 1 

• De taak om de EU naar buiten te vertegenwoordigen. In
regels 16 en 17 staat dat Mogherini EU-buitenlandchef is 1 

22 maximumscore 1 
Ieder land levert één commissaris voor de Europese Commissie. Daar kun 
je de gedachte in zien dat alle landen als gelijkwaardig beschouwd worden 
om zo tot gemeenschappelijk beleid te komen. 




