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Treaty on European Union* Verdrag betreffende de 
Europese Unie**

Preamble Preambule 
HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER 
MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESI-
DENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, 
THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF 
THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING 
OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUB-
LIC, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUB-
LIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE 
OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF 
THE NETHERLANDS, THE PRESIDENT OF THE POR-
TUGUESE REPUBLIC, HER MAJESTY THE QUEEN OF 
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND, (1) 

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, HARE 
MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN, DE 
PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 
DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK, 
ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE, DE PRE-
SIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, DE PRESIDENT 
VAN IERLAND, DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE 
REPUBLIEK, ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE 
GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, HARE MAJESTEIT 
DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, DE PRESIDENT 
VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK, HARE MAJESTEIT 
DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK 
VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND (1),

RESOLVED to mark a new stage in the process of Euro-
pean integration undertaken with the establishment of 
the European Communities,

VASTBESLOTEN een nieuwe etappe te markeren in het 
proces van Europese integratie waarmee een aanvang is 
gemaakt met de oprichting van de Europese Unie,

DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious 
and humanist inheritance of Europe, from which have 
developed the universal values of the inviolable and inal-
ienable rights of the human person, freedom, democracy, 
equality and the rule of law,

GEÏNSPIREERD door de culturele, religieuze en huma-
nistische tradities van Europa, die ten grondslag liggen 
aan de ontwikkeling van de universele waarden van de 
onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens 
en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat;

RECALLING the historic importance of the ending of the 
division of the European continent and the need to cre-
ate firm bases for the construction of the future Europe,

HERINNEREND aan het historisch belang van de beëin-
diging van de deling van het Europese continent en de 
noodzaak solide grondslagen voor de opbouw van het 
toekomstige Europa te leggen,

CONFIRMING their attachment to the principles of lib-
erty, democracy and respect for human rights and funda-
mental freedoms and of the rule of law,

BEVESTIGEND hun gehechtheid aan de beginselen van 
vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrech-
ten en de fundamentele vrijheden en van de rechtsstaat,

CONFIRMING their attachment to fundamental social 
rights as defined in the European Social Charter signed 
at Turin on 18 October 1961 and in the 1989 Community 
Charter of the Fundamental Social Rights of Workers,

BEVESTIGEND hun gehechtheid aan de sociale grond-
rechten zoals omschreven in het op 18 oktober 1961 te 
Turijn ondertekende Europees Sociaal Handvest en in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van 
de werkenden van 1989,

DESIRING to deepen the solidarity between their peoples 
while respecting their history, their culture and their tra-
ditions,

VERLANGEND de solidariteit tussen hun volkeren te 
verdiepen met inachtneming van hun geschiedenis, cul-
tuur en tradities,

DESIRING to enhance further the democratic and effi-
cient functioning of the institutions so as to enable them 
better to carry out, within a single institutional frame-
work, the tasks entrusted to them,

VERLANGEND de democratische en doelmatige werking 
van de instellingen verder te ontwikkelen, teneinde hen 
in staat te stellen de hun toevertrouwde taken beter uit te 
voeren, in één enkel institutioneel kader,

RESOLVED to achieve the strengthening and the conver-
gence of their economies and to establish an economic 
and monetary union including, in accordance with the 
provisions of this Treaty and of the Treaty on the Func-
tioning of the European Union, a single and stable cur-
rency,

VASTBESLOTEN de versterking en de convergentie van 
hun economieën te verwezenlijken en een economische 
en monetaire unie tot stand te brengen met, overeenkom-
stig het bepaalde in dit Verdrag en het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie, één enkele en 
stabiele munteenheid,
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DETERMINED to promote economic and social pro-
gress for their peoples, taking into account the princi-
ple of sustainable development and within the context of 
the accomplishment of the internal market and of rein-
forced cohesion and environmental protection, and to 
implement policies ensuring that advances in economic 
integration are accompanied by parallel progress in other 
fields,

VASTBESLOTEN de economische en sociale vooruitgang 
van hun volkeren te bevorderen, met inachtneming van 
het beginsel van duurzame ontwikkeling en in het kader 
van de voltooiing van de interne markt en van versterkte 
cohesie en milieubescherming, en een beleid te voeren dat 
er borg voor staat dat de vooruitgang op het gebied van de 
economische integratie en de vooruitgang op andere ter-
reinen gelijke tred met elkaar houden,

RESOLVED to establish a citizenship common to nation-
als of their countries,

VASTBESLOTEN voor de onderdanen van hun landen 
een gemeenschappelijk burgerschap in te voeren,

RESOLVED to implement a common foreign and security 
policy including the progressive framing of a common 
defence policy, which might lead to a common defence 
in accordance with the provisions of Article 42, thereby 
reinforcing the European identity and its independ-
ence in order to promote peace, security and progress in 
Europe and in the world,

VASTBESLOTEN een gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid te voeren met inbegrip van de geleide-
lijke bepaling van een gemeenschappelijk defensiebeleid 
dat tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen lei-
den, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42, daarbij 
de Europese identiteit en onafhankelijkheid versterkend, 
teneinde vrede, veiligheid en vooruitgang in Europa en in 
de wereld te bevorderen,

RESOLVED to facilitate the free movement of persons, 
while ensuring the safety and security of their peoples, 
by establishing an area of freedom, security and justice, 
in accordance with the provisions of this Treaty and of the 
Treaty on the Functioning of the European Union,

VASTBESLOTEN het vrije verkeer van personen te ver-
gemakkelijken en tegelijkertijd tevens de veiligheid en 
zekerheid van hun volkeren te waarborgen, door een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot 
stand te brengen, overeenkomstig het bepaalde in dit Ver-
drag en het Verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie,

RESOLVED to continue the process of creating an ever 
closer union among the peoples of Europe, in which deci-
sions are taken as closely as possible to the citizen in 
accordance with the principle of subsidiarity,

VASTBESLOTEN voort te gaan met het proces van tot-
standbrenging van een steeds hechter verbond tussen de 
volkeren van Europa, waarin besluiten zo dicht mogelijk 
bij de burgers worden genomen in overeenstemming met 
het subsidiariteitsbeginsel,

IN VIEW of further steps to be taken in order to advance 
European integration,

MET HET OOG OP verdere stappen die moeten worden 
gezet om de Europese integratie te bevorderen,

(List of plenipotentiaries not reproduced) (lijst van ondertekenaars niet opgenomen) 

Title I — Common provisions Titel I — Gemeenschappelijke 
bepalingen

Article 1 Artikel 1
By this Treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES estab-
lish among themselves a EUROPEAN UNION, hereinaf-
ter called ‘the Union’, on which the Member States con-
fer competences to attain objectives they have in common.

Bij dit Verdrag richten de HOGE VERDRAGSLUITENDE 
PARTIJEN tezamen een EUROPESE UNIE op, hierna 
“Unie” te noemen, waaraan de lidstaten bevoegdheden 
toedelen om hun gemeenschappelijke doelstellingen te 
bereiken.

This Treaty marks a new stage in the process of creat-
ing an ever closer union among the peoples of Europe, 
in which decisions are taken as openly as possible and as 
closely as possible to the citizen.

Dit Verdrag markeert een nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen 
de volkeren van Europa, waarin de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen.

The Union shall be founded on the present Treaty and 
on the Treaty on the Functioning of the European Union 
(hereinafter referred to as ‘the Treaties’). Those two Trea-
ties shall have the same legal value. The Union shall 
replace and succeed the European Community.

De Unie is gegrond op dit Verdrag en op het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna 
“de Verdragen” te noemen). Deze twee Verdragen hebben 
dezelfde juridische waarde. De Unie treedt in de plaats 
van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolg-
ster is.
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Article 2 Artikel 2
The Union is founded on the values of respect for human 
dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and 
respect for human rights, including the rights of persons 
belonging to minorities. These values are common to the 
Member States in a society in which pluralism, non-dis-
crimination, tolerance, justice, solidarity and equality 
between women and men prevail.

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, 
de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, 
waaronder de rechten van personen die tot minderheden 
behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in 
een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, 
non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

Article 3 Artikel 3
1. The Union’s aim is to promote peace, its values and the 
well-being of its peoples.

1. De Unie heeft als doel de vrede, haar waarden en het 
welzijn van haar volkeren te bevorderen.

2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, 
security and justice without internal frontiers, in which 
the free movement of persons is ensured in conjunction 
with appropriate measures with respect to external bor-
der controls, asylum, immigration and the prevention 
and combating of crime.

2. De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht zonder binnengrenzen, waarin het 
vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie 
met passende maatregelen met betrekking tot controles 
aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en voorkoming 
en bestrijding van criminaliteit.

3. The Union shall establish an internal market. It 
shall work for the sustainable development of Europe 
based on balanced economic growth and price stabil-
ity, a highly competitive social market economy, aim-
ing at full employment and social progress, and a high 
level of protection and improvement of the quality of the 
environment. It shall promote scientific and technologi-
cal advance.

3. De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet 
zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op 
basis van een evenwichtige economische groei en van 
prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op volledige werkge-
legenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau 
van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het 
milieu. De Unie bevordert de wetenschappelijke en tech-
nische vooruitgang.

It shall combat social exclusion and discrimination, and 
shall promote social justice and protection, equality 
between women and men, solidarity between generations 
and protection of the rights of the child.

De Unie bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie, en 
bevordert sociale rechtvaardigheid en bescherming, de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit tus-
sen generaties en de bescherming van de rechten van het 
kind.

It shall promote economic, social and territorial cohesion, 
and solidarity among Member States.

De Unie bevordert de economische, sociale en territoriale 
samenhang, en de solidariteit tussen de lidstaten.

It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, 
and shall ensure that Europe’s cultural heritage is safe-
guarded and enhanced.

De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cul-
tuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ont-
wikkeling van het Europese culturele erfgoed.

4. The Union shall establish an economic and monetary 
union whose currency is the euro.

4. De Unie stelt een economische en monetaire unie in 
die de euro als munt heeft.

5. In its relations with the wider world, the Union shall 
uphold and promote its values and interests and contrib-
ute to the protection of its citizens. It shall contribute to 
peace, security, the sustainable development of the Earth, 
solidarity and mutual respect among peoples, free and 
fair trade, eradication of poverty and the protection of 
human rights, in particular the rights of the child, as well 
as to the strict observance and the development of inter-
national law, including respect for the principles of the 
United Nations Charter.

5. In de betrekkingen met de rest van de wereld hand-
haaft de Unie haar waarden en belangen en zet zich 
ervoor in, en draagt zij bij tot de bescherming van haar 
burgers. Zij draagt bij tot de vrede, de veiligheid, de duur-
zame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het 
wederzijds respect tussen de volkeren, de vrije en eerlijke 
handel, de uitbanning van armoede en de bescherming 
van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van 
het kind, alsook tot de strikte eerbiediging en ontwik-
keling van het internationaal recht, met inbegrip van de 
inachtneming van de beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties.

6. The Union shall pursue its objectives by appropriate 
means commensurate with the competences which are 
conferred upon it in the Treaties.

6. De Unie streeft deze doelstellingen met passende 
middelen na, naar gelang van de bevoegdheden die haar 
daartoe in de Verdragen zijn toegedeeld.
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Article 4 Artikel 4
1. In accordance with Article 5, competences not con-
ferred upon the Union in the Treaties remain with the 
Member States.

1. Overeenkomstig artikel 5 behoren bevoegdheden die 
in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, toe aan 
de lidstaten.

2. The Union shall respect the equality of Member States 
before the Treaties as well as their national identities, 
inherent in their fundamental structures, political and 
constitutional, inclusive of regional and local self-gov-
ernment. It shall respect their essential State functions, 
including ensuring the territorial integrity of the State, 
maintaining law and order and safeguarding national 
security. In particular, national security remains the sole 
responsibility of each Member State.

2. De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten voor 
de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die beslo-
ten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructu-
ren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur. 
Zij eerbiedigt de essentiële staatsfuncties, met name de 
verdediging van de territoriale integriteit van de staat, 
de handhaving van de openbare orde en de bescherming 
van de nationale veiligheid. Met name de nationale vei-
ligheid blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van elke 
lidstaat.

3. Pursuant to the principle of sincere cooperation, 
the Union and the Member States shall, in full mutual 
respect, assist each other in carrying out tasks which flow 
from the Treaties.

3. Krachtens het beginsel van loyale samenwerking res-
pecteren de Unie en de lidstaten elkaar en steunen zij 
elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen 
voortvloeien.

The Member States shall take any appropriate measure, 
general or particular, to ensure fulfilment of the obliga-
tions arising out of the Treaties or resulting from the acts 
of the institutions of the Union.

De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatre-
gelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Ver-
dragen of uit de handelingen van de instellingen van de 
Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.

The Member States shall facilitate the achievement of the 
Union’s tasks and refrain from any measure which could 
jeopardise the attainment of the Union’s objectives.

De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak 
van de Unie en onthouden zich van alle maatregelen die 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in 
gevaar kunnen brengen.

Article 5 Artikel 5
1. The limits of Union competences are governed by the 
principle of conferral. The use of Union competences is 
governed by the principles of subsidiarity and propor-
tionality.

1. De afbakening van de bevoegdheden van de Unie 
wordt beheerst door het beginsel van bevoegdheidstoe-
deling. De uitoefening van die bevoegdheden wordt 
beheerst door de beginselen van subsidiariteit en evenre-
digheid.

2. Under the principle of conferral, the Union shall act 
only within the limits of the competences conferred upon 
it by the Member States in the Treaties to attain the objec-
tives set out therein. Competences not conferred upon the 
Union in the Treaties remain with the Member States.

2. Krachtens het beginsel van bevoegdheidstoedeling 
handelt de Unie enkel binnen de grenzen van de bevoegd-
heden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn toe-
gedeeld om de daarin bepaalde doelstellingen te verwe-
zenlijken. Bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de 
Unie zijn toegedeeld, behoren toe aan de lidstaten.

3. Under the principle of subsidiarity, in areas which do 
not fall within its exclusive competence, the Union shall 
act only if and in so far as the objectives of the proposed 
action cannot be sufficiently achieved by the Member 
States, either at central level or at regional and local level, 
but can rather, by reason of the scale or effects of the pro-
posed action, be better achieved at Union level.

3. Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie 
op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegd-
heid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstel-
lingen van het overwogen optreden niet voldoende door 
de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kun-
nen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of 
de gevolgen van het overwogen optreden beter door de 
Unie kunnen worden bereikt.

The institutions of the Union shall apply the principle of 
subsidiarity as laid down in the Protocol on the applica-
tion of the principles of subsidiarity and proportionality. 
National Parliaments ensure compliance with the princi-
ple of subsidiarity in accordance with the procedure set 
out in that Protocol.

De instellingen van de Unie passen het subsidiariteits-
beginsel toe overeenkomstig het protocol betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en even-
redigheid. De nationale parlementen zien er volgens de in 
dat protocol vastgelegde procedure op toe dat het subsidi-
ariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd.

4. Under the principle of proportionality, the content 
and form of Union action shall not exceed what is neces-
sary to achieve the objectives of the Treaties.

4. Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de 
inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet ver-
der dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdra-
gen te verwezenlijken.
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The institutions of the Union shall apply the principle of 
proportionality as laid down in the Protocol on the appli-
cation of the principles of subsidiarity and proportional-
ity.

De instellingen van de Unie passen het evenredigheids-
beginsel toe overeenkomstig het protocol betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en even-
redigheid.

Article 6 Artikel 6
1. The Union recognises the rights, freedoms and prin-
ciples set out in the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union of 7 December 2000, as adapted at Stras-
bourg, on 12 December 2007, which shall have the same 
legal value as the Treaties.

1. De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen 
die zijn vastgesteld in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast 
op 12 december 2007 te Straatsburg, dat dezelfde juridi-
sche waarde als de Verdragen heeft.

The provisions of the Charter shall not extend in any way 
the competences of the Union as defined in the Treaties.

De bepalingen van het Handvest houden geenszins een 
verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals 
bepaald bij de Verdragen.

The rights, freedoms and principles in the Charter shall 
be interpreted in accordance with the general provisions 
in Title VII of the Charter governing its interpretation 
and application and with due regard to the explanations 
referred to in the Charter, that set out the sources of those 
provisions.

De rechten, vrijheden en beginselen van het Handvest 
worden uitgelegd overeenkomstig de algemene bepa-
lingen van titel VII van het Handvest betreffende de uit-
legging en toepassing ervan, waarbij de in het Handvest 
bedoelde toelichtingen, waarin de bronnen van deze 
bepalingen vermeld zijn, terdege in acht genomen wor-
den.

2. The Union shall accede to the European Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms. Such accession shall not affect the Union’s 
competences as defined in the Treaties.

2. De Unie treedt toe tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden. Die toetreding wijzigt de bevoegdhe-
den van de Unie, zoals bepaald in de Verdragen, niet.

3. Fundamental rights, as guaranteed by the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms and as they result from the constitu-
tional traditions common to the Member States, shall con-
stitute general principles of the Union’s law.

3. De grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij voort-
vloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten 
gemeen hebben, maken als algemene beginselen deel uit 
van het recht van de Unie.

Article 7 Artikel 7
1. On a reasoned proposal by one third of the Member 
States, by the European Parliament or by the European 
Commission, the Council, acting by a majority of four 
fifths of its members after obtaining the consent of the 
European Parliament, may determine that there is a clear 
risk of a serious breach by a Member State of the values 
referred to in Article 2. Before making such a determina-
tion, the Council shall hear the Member State in question 
and may address recommendations to it, acting in accord-
ance with the same procedure.

1. Op een met redenen omkleed voorstel van eenderde 
van de lidstaten, het Europees Parlement of de Europese 
Commissie kan de Raad, na goedkeuring van het Euro-
pees Parlement, met een meerderheid van vier vijfden van 
zijn leden constateren dat er duidelijk gevaar bestaat voor 
een ernstige schending van in artikel 2, bedoelde waar-
den door een lidstaat. Alvorens die constatering te doen, 
hoort de Raad de betrokken lidstaat en kan hij die lidstaat 
volgens dezelfde procedure aanbevelingen doen.

The Council shall regularly verify that the grounds on 
which such a determination was made continue to apply.

De Raad gaat regelmatig na of de redenen die tot zijn con-
statering hebben geleid nog bestaan.

2. The European Council, acting by unanimity on a pro-
posal by one third of the Member States or by the Com-
mission and after obtaining the consent of the European 
Parliament, may determine the existence of a serious and 
persistent breach by a Member State of the values referred 
to in Article 2, after inviting the Member State in question 
to submit its observations.

2. De Europese Raad kan met eenparigheid van stem-
men, op voorstel van eenderde van de lidstaten of van de 
Europese Commissie, en na goedkeuring van het Euro-
pees Parlement, een ernstige en voortdurende schending 
van de in artikel 2 bedoelde waarden door een lidstaat 
constateren, na de lidstaat in kwestie om opmerkingen te 
hebben verzocht.
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3. Where a determination under paragraph 2 has been 
made, the Council, acting by a qualified majority, may 
decide to suspend certain of the rights deriving from the 
application of the Treaties to the Member State in ques-
tion, including the voting rights of the representative of 
the government of that Member State in the Council. In 
doing so, the Council shall take into account the possible 
consequences of such a suspension on the rights and obli-
gations of natural and legal persons.

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde constatering is gedaan, 
kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stem-
men besluiten tot schorsing van bepaalde rechten die uit 
de toepassing van de Verdragen op de lidstaat in kwes-
tie voortvloeien, met inbegrip van de stemrechten van de 
vertegenwoordiger van de regering van die lidstaat in de 
Raad. De Raad houdt daarbij rekening met de mogelijke 
gevolgen van een dergelijke schorsing voor de rechten en 
verplichtingen van natuurlijke en rechtspersonen.

The obligations of the Member State in question under the 
Treaties shall in any case continue to be binding on that 
State.

De verplichtingen van de lidstaat in kwestie uit hoofde 
van de Verdragen blijven in ieder geval verbindend voor 
die lidstaat.

4. The Council, acting by a qualified majority, may 
decide subsequently to vary or revoke measures taken 
under paragraph 3 in response to changes in the situation 
which led to their being imposed.

4. De Raad kan naderhand met gekwalificeerde meer-
derheid van stemmen besluiten om krachtens lid 3 geno-
men maatregelen te wijzigen of in te trekken in verband 
met wijzigingen in de toestand die tot het opleggen van 
de maatregelen heeft geleid.

5. The voting arrangements applying to the European 
Parliament, the European Council and the Council for the 
purposes of this Article are laid down in Article 354 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union.

5. De stemprocedures die in het kader van dit artikel gel-
den voor het Europees Parlement, de Europese Raad en de 
Raad worden vastgesteld in artikel 354 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.

Article 8 Artikel 8
1. The Union shall develop a special relationship with 
neighbouring countries, aiming to establish an area of 
prosperity and good neighbourliness, founded on the val-
ues of the Union and characterised by close and peaceful 
relations based on cooperation.

1. De Unie ontwikkelt met de naburige landen bijzon-
dere betrekkingen, die erop gericht zijn een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tot stand te brengen welke 
stoelt op de waarden van de Unie en welke gekenmerkt 
wordt door nauwe en vreedzame betrekkingen die geba-
seerd zijn op samenwerking.

2. For the purposes of paragraph 1, the Union may con-
clude specific agreements with the countries concerned. 
These agreements may contain reciprocal rights and obli-
gations as well as the possibility of undertaking activities 
jointly. Their implementation shall be the subject of peri-
odic consultation.

2. Voor de toepassing van lid 1 kan de Unie met de 
betrokken landen specifieke overeenkomsten sluiten. Die 
overeenkomsten kunnen wederkerige rechten en ver-
plichtingen omvatten en tevens voorzien in de mogelijk-
heid gemeenschappelijk op te treden. Over de uitvoering 
van de overeenkomsten wordt op gezette tijden overleg 
gepleegd.

Title II — Provisions on 
democratic principles

Titel II — Bepalingen inzake de 
democratische beginselen

Article 9 Artikel 9
In all its activities, the Union shall observe the principle of 
the equality of its citizens, who shall receive equal atten-
tion from its institutions, bodies, offices and agencies. 
Every national of a Member State shall be a citizen of the 
Union. Citizenship of the Union shall be additional to and 
not replace national citizenship.

De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van 
gelijkheid van haar burgers, die gelijke aandacht genie-
ten van haar instellingen, organen en instanties. Burger 
van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lid-
staat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het 
nationale burgerschap en treedt niet in de plaats daarvan.

Article 10 Artikel 10
1. The functioning of the Union shall be founded on rep-
resentative democracy.

1. De werking van de Unie is gegrond op de representa-
tieve democratie.

2. Citizens are directly represented at Union level in the 
European Parliament.

2. De burgers worden op het niveau van de Unie recht-
streeks vertegenwoordigd in het Europees Parlement.

Member States are represented in the European Council 
by their Heads of State or Government and in the Coun-
cil by their governments, themselves democratically 
accountable either to their national Parliaments, or to 
their citizens.

De lidstaten worden in de Europese Raad vertegenwoor-
digd door hun staatshoofd of hun regeringsleider en in de 
Raad door hun regering, die zelf democratische verant-
woording verschuldigd zijn aan hun nationale parlement 
of aan hun burgers.
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3. Every citizen shall have the right to participate in the 
democratic life of the Union. Decisions shall be taken as 
openly and as closely as possible to the citizen.

3. Iedere burger heeft het recht aan het democratisch 
bestel van de Unie deel te nemen. De besluitvorming 
vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht 
bij de burgers als mogelijk is.

4. Political parties at European level contribute to form-
ing European political awareness and to expressing the 
will of citizens of the Union.

4. De politieke partijen op Europees niveau dragen bij 
tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en 
tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie.

Article 11 Artikel 11
1. The institutions shall, by appropriate means, give cit-
izens and representative associations the opportunity 
to make known and publicly exchange their views in all 
areas of Union action.

1. De instellingen bieden de burgers en de representa-
tieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid 
hun mening over alle onderdelen van het optreden van 
de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in 
discussie te treden.

2. The institutions shall maintain an open, transparent 
and regular dialogue with representative associations 
and civil society.

2. De instellingen voeren een open, transparante en 
regelmatige dialoog met representatieve organisaties en 
met het maatschappelijk middenveld.

3. The European Commission shall carry out broad con-
sultations with parties concerned in order to ensure that 
the Union’s actions are coherent and transparent.

3. Ter wille van de samenhang en de transparantie van 
het optreden van de Unie pleegt de Europese Commissie 
op ruime schaal overleg met de betrokken partijen.

4. Not less than one million citizens who are nationals of 
a significant number of Member States may take the ini-
tiative of inviting the European Commission, within the 
framework of its powers, to submit any appropriate pro-
posal on matters where citizens consider that a legal act 
of the Union is required for the purpose of implementing 
the Treaties.

4. Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, 
afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel 
zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling 
van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, 
kunnen zij het initiatief nemen de Europese Commissie 
te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde 
bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen.

The procedures and conditions required for such a citi-
zens’ initiative shall be determined in accordance with 
the first paragraph of Article 24 of the Treaty on the Func-
tioning of the European Union.

De procedures en voorwaarden voor de indiening van 
een dergelijk initiatief worden vastgesteld overeenkom-
stig artikel 24, eerste alinea, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie.

Article 12 Artikel 12
National Parliaments contribute actively to the good 
functioning of the Union:

De nationale parlementen dragen actief bij tot de goede 
werking van de Unie:

(a) through being informed by the institutions of the 
Union and having draft legislative acts of the Union for-
warded to them in accordance with the Protocol on the 
role of national Parliaments in the European Union;

a) door zich door de instellingen van de Unie te laten 
informeren en door zich ontwerpen van wetgevingshan-
delingen van de Unie te laten toezenden, overeenkomstig 
het Protocol betreffende de rol van de nationale parlemen-
ten in de Europese Unie;

(b) by seeing to it that the principle of subsidiarity is 
respected in accordance with the procedures provided 
for in the Protocol on the application of the principles of 
subsidiarity and proportionality;

b) door erop toe te zien dat het beginsel van subsidia-
riteit wordt geëerbiedigd overeenkomstig de procedures 
bedoeld in het Protocol betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid;

(c) by taking part, within the framework of the area of 
freedom, security and justice, in the evaluation mecha-
nisms for the implementation of the Union policies in that 
area, in accordance with Article 70 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union, and through being 
involved in the political monitoring of Europol and the 
evaluation of Eurojust’s activities in accordance with 
Articles 88 and 85 of that Treaty;

c) door, in het kader van de ruimte van vrijheid, veilig-
heid en recht, deel te nemen aan de mechanismen voor de 
evaluatie van de uitvoering van het beleid van de Unie 
in die ruimte, overeenkomstig artikel 70 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, en door 
betrokken te worden bij het politieke toezicht op Europol 
en de evaluatie van de activiteiten van Eurojust, overeen-
komstig de artikelen 88 en 85 van dat Verdrag;

(d) by taking part in the revision procedures of the Trea-
ties, in accordance with Article 48 of this Treaty;

d) door deel te nemen aan de procedures voor de herzie-
ning van de Verdragen, overeenkomstig artikel 48 van dit 
Verdrag;
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(e) by being notified of applications for accession to the 
Union, in accordance with Article 49 of this Treaty;

e) door zich in kennis te laten stellen van verzoeken om 
toetreding tot de Unie, overeenkomstig artikel 49 van dit 
Verdrag;

(f) by taking part in the inter-parliamentary cooperation 
between national Parliaments and with the European 
Parliament, in accordance with the Protocol on the role of 
national Parliaments in the European Union.

f) door deel te nemen aan de interparlementaire samen-
werking tussen de nationale parlementen en met het 
Europees Parlement, overeenkomstig het Protocol betref-
fende de rol van de nationale parlementen in de Europese 
Unie.

Title III — Provisions 
on the institutions

Titel III — Bepalingen 
betreffende de instellingen

Article 13 Artikel 13
1. The Union shall have an institutional framework 
which shall aim to promote its values, advance its objec-
tives, serve its interests, those of its citizens and those of 
the Member States, and ensure the consistency, effective-
ness and continuity of its policies and actions.

1. De Unie beschikt over een institutioneel kader, dat 
ertoe strekt haar waarden uit te dragen, haar doelstellin-
gen na te streven, haar belangen en de belangen van haar 
burgers en van de lidstaten te dienen, en de samenhang, 
de doeltreffendheid en de continuïteit van haar beleid en 
haar optreden te verzekeren.

The Union’s institutions shall be: De instellingen van de Unie zijn:

— the European Parliament, — het Europees Parlement,

— the European Council, — de Europese Raad,

— the Council, — de Raad,

— the European Commission (hereinafter referred to as 
‘the Commission’),

— de Europese Commissie (hierna “de Commissie” te 
noemen),

— the Court of Justice of the European Union, — het Hof van Justitie van de Europese Unie,

— the European Central Bank, — de Europese Centrale Bank,

— the Court of Auditors. — de Rekenkamer.

2. Each institution shall act within the limits of the pow-
ers conferred on it in the Treaties, and in conformity 
with the procedures, conditions and objectives set out in 
them. The institutions shall practice mutual sincere coop-
eration.

2. Iedere instelling handelt binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn toegedeeld 
en volgens de daarin bepaalde procedures, voorwaarden 
en doelstellingen. De instellingen werken loyaal samen.

3. The provisions relating to the European Central Bank 
and the Court of Auditors and detailed provisions on the 
other institutions are set out in the Treaty on the Func-
tioning of the European Union.

3. De bepalingen inzake de Europese Centrale Bank en 
de Rekenkamer alsmede nadere bepalingen inzake de 
andere instellingen staan in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

4. The European Parliament, the Council and the Com-
mission shall be assisted by an Economic and Social Com-
mittee and a Committee of the Regions acting in an advi-
sory capacity.

4. Het Europees Parlement, de Raad en de Commis-
sie worden bijgestaan door een Economisch en Sociaal 
Comité en een Comité van de Regio’s, die een adviserende 
taak hebben.

Article 14 Artikel 14
1. The European Parliament shall, jointly with the Coun-
cil, exercise legislative and budgetary functions. It shall 
exercise functions of political control and consultation as 
laid down in the Treaties. It shall elect the President of the 
Commission.

1. Het Europees Parlement oefent samen met de Raad 
de wetgevingstaak en de begrotingstaak uit. Het oefent 
onder de bij de Verdragen bepaalde voorwaarden poli-
tieke controle en adviserende taken uit. Het kiest de voor-
zitter van de Commissie.
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2. The European Parliament shall be composed of rep-
resentatives of the Union’s citizens. They shall not exceed 
seven hundred and fifty in number, plus the President. 
Representation of citizens shall be degressively propor-
tional, with a minimum threshold of six members per 
Member State. No Member State shall be allocated more 
than ninety-six seats.

2. Het Europees Parlement bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de burgers van de Unie. Hun aantal bedraagt 
niet meer dan zevenhonderdvijftig, plus de voorzitter. De 
burgers zijn degressief evenredig vertegenwoordigd, met 
een minimum van zes leden per lidstaat. Geen enkele lid-
staat krijgt meer dan zesennegentig zetels toegewezen.

The European Council shall adopt by unanimity, on the 
initiative of the European Parliament and with its con-
sent, a decision establishing the composition of the Euro-
pean Parliament, respecting the principles referred to in 
the first subparagraph.

De Europese Raad stelt met eenparigheid van stemmen 
op initiatief van en na goedkeuring door het Europees 
Parlement een besluit inzake de samenstelling van het 
Europees Parlement vast, met inachtneming van de in de 
eerste alinea genoemde beginselen.

3. The members of the European Parliament shall be 
elected for a term of five years by direct universal suffrage 
in a free and secret ballot.

3. De leden van het Europees Parlement worden door 
middel van rechtstreekse, vrije en geheime algemene ver-
kiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen.

4. The European Parliament shall elect its President and 
its officers from among its members.

4. Het Europees Parlement kiest uit zijn leden de voorzit-
ter en het bureau.

Article 15 Artikel 15
1. The European Council shall provide the Union with 
the necessary impetus for its development and shall 
define the general political directions and priorities 
thereof. It shall not exercise legislative functions.

1. De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de 
ontwikkeling van de Unie en bepaalt de algemene poli-
tieke beleidslijnen en prioriteiten. Hij oefent geen wetge-
vingstaak uit.

2. The European Council shall consist of the Heads of 
State or Government of the Member States, together with 
its President and the President of the Commission. The 
High Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy shall take part in its work.

2. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en 
regeringsleiders van de lidstaten, zijn voorzitter en de 
voorzitter van de Commissie. De hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbe-
leid neemt deel aan de werkzaamheden van de Europese 
Raad.

3. The European Council shall meet twice every six 
months, convened by its President. When the agenda 
so requires, the members of the European Council may 
decide each to be assisted by a minister and, in the case 
of the President of the Commission, by a member of 
the Commission. When the situation so requires, the 
Pres ident shall convene a special meeting of the Euro-
pean Council.

3. De Europese Raad wordt twee keer per half jaar door 
zijn voorzitter in vergadering bijeengeroepen. Indien de 
agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Europese 
Raad besluiten zich elk te laten bijstaan door een minis-
ter en, wat de voorzitter van de Commissie betreft, door 
een lid van de Commissie. Indien de situatie zulks vereist, 
roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de 
Europese Raad bijeen.

4. Except where the Treaties provide otherwise, deci-
sions of the European Council shall be taken by consen-
sus.

4. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, spreekt de 
Europese Raad zich bij consensus uit.

5. The European Council shall elect its President, by 
a qualified majority, for a term of two and a half years, 
renew able once. In the event of an impediment or seri-
ous misconduct, the European Council can end the Pres-
ident’s term of office in accordance with the same proce-
dure.

5. De Europese Raad kiest zijn voorzitter met gekwalifi-
ceerde meerderheid van stemmen voor een periode van 
tweeënhalf jaar. De voorzitter is eenmaal herkiesbaar. 
Indien de voorzitter verhinderd is of op ernstige wijze 
tekortschiet, kan de Europese Raad volgens dezelfde pro-
cedure zijn mandaat beëindigen.

6. The President of the European Council: 6. De voorzitter van de Europese Raad:

(a) shall chair it and drive forward its work; a) leidt en stimuleert de werkzaamheden van de Euro-
pese Raad;

(b) shall ensure the preparation and continuity of the 
work of the European Council in cooperation with the 
President of the Commission, and on the basis of the work 
of the General Affairs Council;

b) zorgt, in samenwerking met de voorzitter van de 
Commissie en op basis van de werkzaamheden van de 
Raad Algemene Zaken, voor de voorbereiding en de con-
tinuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;

(c) shall endeavour to facilitate cohesion and consensus 
within the European Council;

c) bevordert de samenhang en de consensus binnen de 
Europese Raad;


