
Politieke ________________ heb je ook in de andere Europese landen. In het Europees
Parlement vormen ze samen grote Europese  ________________. Het Europees
Parlement stemt over de wetsvoorstellen en beslist mee over het geld van de EU. 

Waar kunnen ze dit geld aan uitgeven? Dit zijn enkele voorbeelden:

Europees Parlement

Landbouw Transport Milieu Jongeren Vluchtelingen

Hoe gaan ze te werk? 

Alle parlementsleden bekijken in hun partij het voorstel, spreken erover
met elkaar en laten via hun woordvoerder weten hoe ze erover denken.

Tenslotte mag ieder Europees Parlementslid nog eens ____________:
Is de meerderheid akkoord? Of is de meerderheid niet akkoord?

Letland Ierland België

Hoe werkt de EU?

Wat moet je onthouden als EUropa Xpert?

Europese ministerraad
Ieder land stuurt één minister. Ze zijn dus met ____. Is de
voorgestelde Europese wet OK voor mijn land of niet? De
minister geeft de mening van zijn land. 

Jullie hadden allemaal 1 stem tijdens de ministerraad, maar in
het echt hebben de grotere landen meer stemmen. Daarom
bespreken sommige kleine landen (zoals België, Nederland en
Luxemburg) vaak vooraf al hoe ze gaan stemmen. 

Er zijn ____ officiële talen in de EU en tijdens de vergadering
mag iedereen zijn eigen taal spreken. De ____________ vertalen
alles zodat iedereen elkaar goed kan verstaan. 



ROKEN 
IS DODELIJK

Kleiner en groter 
Goodbye

De "hoofdstad" van 
de EU is...

___________

Wie zit er in de EU?

Ierland

Finland

Estland

Letland

Litouwen

Polen

Tsjechië

Slowakije

Hongarije

KroatiëSlovenië Roemenië

Bulgarije

Duitsland

Frankrijk

Spanje

Italië

Oostenrijk

België

Nederland

Luxemburg

Denemarken

Po
rt

ug
al

Cyprus
Malta

Zweden

Griekenland

Verenigd 
Koninkrijk

2020

Symbolen - Hoe herken je de EU?

De dag van Europa 
vieren we op....
____________

De sterren op de vlag
komen van....

De oude Grieken, meer
dan 2000 jaar geleden!

Het Europese volkslied
heet...

Ode aan de Vrede

En we betalen met....
____________

Dat is de dag van
de verklaring van
Robert Schuman

____ is het
symbool van

perfectie

Vanaf 2023 betalen 
20 van de 27 lidstaten

ermee.

Van oorlog naar vrede

Zes landen doen mee. Zij zetten hun handtekening in
het _________. Dat is de handleiding met de spelregels. 

  België     ________   Luxemburg   ______    Nederland  _________

Al gauw besloten de landen hun _____________ voor elkaar te openen. De naam
veranderde naar Europese ________________ Gemeenschap (EEG).  Nog wat later
veranderde de naam naar de Europese Unie (EU). 

In elk EU-land kan je het Europese noodnummer
112 bellen als je de politie of een andere

hulpdienst nodig hebt.

De samenwerking begon met ____ en er
kwamen steeds meer landen bij. Een land
dat bij de EU hoort, noemen we een
_____________. In 2020 stapte het
_________    ____________ uit de EU. Nu
zijn er ____ lidstaten.

Wat doet de EU?

De Tweede Wereldoorlog (van _____ tot _____) veroorzaakte vooral in
Europa vreselijke verwoesting en dood. Hoe konden de de Europese
landen ervoor zorgen dat er nooit meer oorlog zou uitbreken? 

Op ______ 1950 kwam Franse minister Robert __________ met een
plan. Hij wilde de 'motor van de oorlog' stilleggen. Die motor zijn
de twee dingen die nodig zijn om wapens te maken:

Deze samenwerking kreeg dan ook
de naam Europese Gemeenschap
voor ________ en ________ (EGKS).

De EU maakt wetten voor alle lidstaten. Een paar voorbeelden:

Conform Europa, dit wil zeggen dat het
speelgoed of voorwerp getest is en van goede

kwaliteit is.

_____ _____

De EU heeft beslist dat er waarschuwingen
moeten staan op de verpakking van sigaretten.

Ze verbiedt ook reclame voor sigaretten.

De EU verplicht duidelijke informatie op onze
voeding. Zo weet je wat er in de producten zit,

welk bedrijf het maakte, uit welk land het komt ...

De EU werd kleiner, want het Verenigd Koninkrijk besliste
uit de EU te stappen. Dit noemen we de __________. 

Wat moeten ze doen om bij de EU te mogen?

Zien we hen ooit terug bij de EU? We proberen in elk geval goede vrienden te blijven.

De EU kan ook groter worden, want er zijn 8 landen die graag bij de EU willen komen.
Dat zijn kandidaat-lidstaten.

Alle Europese wetten 
overnemen

De mensenrechten
respecteren

+ -

1952

1973

1981

1986

1995

2004

2007

2013

   Servië                              _______                          Montenegro                         ______  

   Noord-Macedonië                    Moldavië                            ________               Bosnië en Herzegovina


