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De Raad van de Europese Unie: voorstelling van de instelling (1 mei 2004)

Gedurende meer dan 50 jaar heeft de Europese Unie economische voorspoed en vrede in Europa gebracht. 

Op 1 mei 2004 werden tien nieuwe landen toegevoegd. Het totale aantal lidstaten groeide zo tot 25. Met 450 

miljoen mensen en 20 officiële talen is de Europese Unie een unieke en innovatieve inspanning. Ze heeft 25 

Europese landen met elk een eigen, lange geschiedenis en een sterke identiteit samengebracht, wat meer 

rijkdom, stabiliteit en vrede heeft gecreëerd.

De Raad van de Europese Unie is gevestigd in Brussel, het hart van de Europese Unie. Samen met het 

Europees Parlement vertegenwoordigt hij het Europese volk. Terwijl het Europees Parlement direct 

verkozen is, is de Raad van de Europese Unie samengesteld uit ministers van alle lidstaten.

Staatshoofden en regeringsleiders vergaderen ten minste vier keer per jaar in Brussel. De samenstelling van 

de Raad varieert op basis van de besproken onderwerpen. De Raad heeft ongeveer negen configuraties voor 

verschillende beleidsgebieden, van economische zaken tot landbouw en het milieu. 

De Raad heeft vier hoofdverantwoordelijkheden: de Europese Unie verder ontwikkelen als een zone waarin 

personen en goederen vrij kunnen bewegen en waarin het milieu, sociale rechten en de rechten van de 

consument beschermd zijn; de veiligheid en rechtvaardigheid voor de Europese burgers verbeteren; het 

buitenlands beleid van de Europese Unie uitvoeren, en samen met het Europees Parlement de Europese 

begroting goedkeuren. Daarvoor keurt de Raad Europese wetten goed en sluit hij overeenkomsten tussen de 

Europese Unie en andere partijen. 

Elke lidstaat heeft een permanent team in Brussel, waarvan het hoofd de permanente vertegenwoordiger van 

zijn land is. Zij vergaderen wekelijks in het Comité van de Permanente Vertegenwoordigers, ook Coreper 

genoemd. 

Het voorzitterschap roteert om lidstaten de kans te geven om de Raad te leiden. Het voorzitterschap bepaalt 

de agenda van de Raad, zorgt ervoor dat hij efficiënt werkt, en treedt op als gastheer voor informele 

bijeenkomsten. De voorzitter helpt vaak bemiddelen tussen verschillende belangen, zodat de Raad besluiten 

kan nemen. Het voorzitterschap wordt ondersteund door het secretariaat-generaal, dat verantwoordelijk is 

voor het vlotte verloop van het werk van de Raad op alle niveaus. In totaal werken er 3000 mensen in de 

Raad, waarvan er 600 taalkundige diensten verlenen om te verzekeren dat taal nooit een barrière voor 

wederzijds begrip vormt.

Voorstellen worden aan de Raad voorgelegd door de Europese Commissie en worden eerst door een 

werkgroep besproken. Daarna worden ze behandeld door de permanente vertegenwoordigers, die ze voor 

onderzoek en besluit aan de Raad doorgeven. Elk jaar sluit de Raad vele overeenkomsten tussen de 

Europese Unie en niet-EU-landen, alsook met internationale organisaties. De diverse overeenkomsten 

dekken bijvoorbeeld handel, vervoer en technologie.

Zaken met betrekking tot buitenlands beleid, veiligheid en defensie blijven onder de controle van de 

lidstaten. De Europese Unie heeft echter een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid uitgewerkt 

om de vrede te vrijwaren en de internationale veiligheid te versterken.

‘Zoals u zich herinnert, zijn de veiligheidsaspecten van de Europese Unie op de top van Helsinki in het 

najaar van 1999 en het voorjaar van 2000 ingesteld, en ook nadien hebben we veel werk verricht. Ik denk 

dat we hier, in reële termen, alle comités hebben ingesteld om besluiten te nemen, en we hebben al een heel 

aantal operaties uitgevoerd, operaties van militaire aard voor het behoud van de vrede, operaties voor 

humanitaire hulp, en operaties voor burgerlijke aspecten. We hebben een politieoperatie in Bosnië-

Herzegovina, we zijn aanwezig in Kosovo en we zijn in Afrika geweest. Er is veel gedaan om de regio’s in 

de wereld waar die hulp nodig is te stabiliseren. Ik denk wel dat we tevreden en blij mogen zijn dat er een 

degelijke tred in de zaken zit, zodat we onze bijdrage kunnen leveren om de wereld te verbeteren.’

Drugssmokkel, terrorisme, fraude en mensenhandel zijn transnationale misdaden, en enkel 

grensoverschrijdende samenwerking kan ze effectief bestrijden.
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‘We hebben een heel heldere, gedetailleerde en feitelijke lijst van prioriteiten opgesteld op het hoogste 

politieke niveau van de Europese Unie.’

De Raad Justitie en Binnenlandse zaken, bestaande uit de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

van de lidstaten, verbetert de samenwerking in strafzaken zoals uitlevering, alsook in civiele zaken zoals 

echtscheidingsprocedures. De Raad zorgt ervoor dat nationale rechtbanken, politiemachten, douanekantoren 

en immigratiediensten samenwerken om nationale en communautaire wetgevingen te handhaven.

De Raad heeft een groot perscentrum. Hij houdt er regelmatig briefings om zijn besluiten mee te delen. De 

Raad verbindt zich ertoe openheid te verzekeren en verantwoording af te leggen tegenover het Europese 

volk. Sommige debatten in de Raad worden audiovisueel aan het publiek doorgespeeld. Alle wetgevende en 

andere kerndocumenten worden in de 20 officiële talen vertaald, alsook een uitgebreide selectie van 

informatie over het werk van de Raad.

‘We hebben nu 25 leden, we hebben twee keer de bevolking van de Verenigde Staten en ons BNP is 

ongeveer een kwart van het BNP van de wereld, dus we moeten een globale speler zijn, en dat zijn we. Het 

besluitvormingsmechanisme moet worden verbeterd en moet op die nieuwe rol worden voorbereid. Tot nu 

toe hebben we het echt al vrij goed gedaan. Zoals U weet zijn we nu bezig met de nieuwe grondwet van de 

Europese Unie, waarin we wat veranderd hebben aan de werkwijze zodat de, beide, of beter, de efficiëntie 

en de transparantie en de democratie en de verantwoordingsplicht – al de waarden die we willen beschermen 

– reëel zijn, hoeveel leden de Europese Unie ook heeft.’

De Raad van de Europese unie is een forum dat de 25 lidstaten in staat stelt om compromissen te sluiten, 

gecoördineerd te werken en besluiten te nemen in het algemeen belang, om zo vrede, stabiliteit, vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid voor alle volkeren van Europa te verzekeren.

De Raad van de Europese Unie helpt Europa met één stem te spreken.


