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‘Europa in de overgang’
Jan Werts analyseert de Staat van Europa

Voor Europa zal 2020 een overgangsjaar zijn, ‘een jaar vol overleg naar definitieve
besluiten daarna’. 
Jan Werts, correspondent van het Montesquieu Instituut in Brussel, maakt een balans
van ‘Europa’ op de drempel van de jaren ’20 op. Zijn conclusie: uit 2019 neemt de
Europese Unie zo veel sores mee dat 2020 een uiterst bewerkelijk jaar wordt 

De Europese Unie staat in 2020 voor drie ‘gigantische uitdagingen’, analyseert Werts:
Brexit, de Europese klimaatwet, de financiering van de EU in de jaren twintig. Ook het
‘urgente’ vraagstuk van de migratie zal veel aandacht van Brussel vergen. Die
onderhandelingen zijn stuk voor stuk zo ingewikkeld en zo met elkaar verweven dat
gerekend moet worden met ‘vertragingen’. 

Werts: ‘Nieuwe leiders gaan nu vol ambitie aan de slag. Toch zal het niet verbazen als
2020 een overgangsjaar wordt, vol overleg naar definitieve besluiten daarna.’

Lees verder ›
 

Uit de startblokken

© Rytis Daukantas. Cartoon oorspronkelijk gepubliceerd op POLITICO.eu 

Het heeft even geduurd. Maar de nieuwe Europese Commissie is begin december uit de
startblokken gegaan. Zoals Commissievoorzitter Von der Leyen een ander politicus is
dan haar voorganger Jean Claude Juncker, is ook de Commissie anders. Zelfs Frans
Timmermans, de constante factor, heeft een andere portefeuille. Wat niet anders is, zijn
de verwachtingen. Ook de Commissie onder voorzitterschap van Von der Leyen staan
veel voetangels en klemmen te wachten, zoals Rytis Daukantas, een Litouws cartoonist,
verbeeldt in een tekening die verscheen op Politico.
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Artikelen

Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht Universiteit van Maastricht

‘…De Europese Unie boet - na een vertrek van Groot-Brittannië - aan
economische en politieke macht in, waarbij we moeten gaan zien of en
hoe dat gecompenseerd gaat worden met nieuwe inhoud en versterking
door de Balkan ook aan Europa te binden. En of de EU in staat zal zijn
om intern eenheid te genereren en uit te stralen, en de interne
verschillen op te lossen en aan te pakken…’

Lees de column ›
 

Tussenbalans: Europese Commissie

‘Als lidstaten onvoldoende investeren in hun Europese
beleidscontrole, groeit het belang van 'Brussel' vanzelf.’

› Lees verder

 

Tussenbalans: Europese Raad

‘Excuses voor het cliché, maar 2019 was weer een
veelbewogen jaar voor de Europese Raad. Voor 2020
tekent zich een net zo’n zware agenda af. Het illustreert de
Europese Raad als machtsfactor.’

› Lees verder

 

Tussenbalans: Europese Parlement

‘Er was dit jaar sprake van een wisseling van de wacht in
Brussel en Straatsburg, maar geen trendbreuk.’

› Lees verder

 

Tussenbalans: Timmermans

‘Wellicht is hij voor het parlement wat te voortvarend, maar
je hebt dat soort mensen ook nodig om het debat een
beetje in balans te krijgen.’

› Lees verder

 

Eindbalans: Juncker

‘Vertrek van een door de wol geverfd politicus en
Europeaan, die meer herinnerd wordt om hoe hij met
anderen omging dan om de inhoudelijke koers die hij
uitzette.’

› Lees verder

 

 
19 december 2019, Den Haag Agenda
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Nieuws

Jongste en oudste van premiers in de Europese Unie
Marin - Finland , 1985
Varadkar - Ierland, 1979
Ratas - Estland, 1978
Frederiksen - Denemarken, 1977
Bierlein - Oostenrijk, 1949
Babis - Tsjechie, 1954
Lofven - Zweden, 1957
Borisov - Bulgarije, 1959

Film & Debat: Wei
Democratie in Debat

5 februari 2020, Den Haag
Actualiteitendebat over de Europese Commissie
Democratie in Debat

› Uitgebreide agenda

 

‘Het doet me pijn als ik politici de EU hoor beschimpen, zo kinderlijk.
Kritiek en zelfkritiek zijn goed, dat is onderdeel van onze politieke
cultuur. Maar we zouden elke dag even om ons heen moeten kijken.’

Donald Tusk, scheidend voorzitter van Europese Commissie, in een afscheidsinterview
[De Volkskrant 6 december 2019]

 

En verder

‘Dit was het Europese nieuws.’ Kroniek van 2019.
Lees verder ›

‘Verandering en politisering in Europa.’ Rondje langs de lidstaten.
Lees verder ›

‘Europa’s man op de maan?’. Analyse van de Green Deal.
Lees verder ›

‘Het lijkt vooral symboolwetgeving.’ Opinie over Europa-in-de-Grondwet.
Lees verder ›

Democratische ‘Backsliding’? Analyse over Oost-Europa.
Lees verder ›

‘Verkozen? Of toch niet helemaal?’ Bericht uit Catalonië.
Lees verder ›

 
 

https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vktukiigj5wj?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vktukiigj5wj
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vl4cfqayg9vv?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vl4cfqayg9vv
https://www.montesquieu-instituut.nl/?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=agenda
http://www.montesquieu-instituut.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vl4ak41jetoh?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vl4ak41jetoh
http://www.montesquieu-instituut.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vl4bjper39n8?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vl4bjper39n8
http://www.montesquieu-instituut.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vl4hddkfy7ku?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vl4hddkfy7ku
http://www.montesquieu-instituut.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vl4el8gmzzu4?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vl4el8gmzzu4
http://www.montesquieu-instituut.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vl4dp3mm10g0?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vl4dp3mm10g0
http://www.montesquieu-instituut.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vl4bju4y1qrp?pk_campaign=hofv-1912&pk_kwd=vl4bju4y1qrp


Belangrijke Duitsers in de Europese Commissie
Walter Hallstein, 1958-1967
Willy Haferkamp, 1967-1985
Ralf Dahrendorf, 1970-1974
Martin Bangemann, 1989-1999
Michaele Schreyer, 1999-2004
Günther Verheugen, 1999-2010
Günter Oettinger, 2010-2019
Ursula von der Leyen, 2019-
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Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners. Lees verder ›

› Eerder verschenen nummers

› Contact met de redactie
 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.
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