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Raad van de Europese Unie

Jullie zijn nu de Raad van de Europese Unie. De Raad van de Europese 
Unie stemt voor of tegen regels die de Europese Commissie heeft bedacht. 
Samen met het Europees Parlement besluiten zij welke regels er komen. 
De Raad van de Europese Unie bestaat uit ministers of staatssecretarissen. 
Uit iedere lidstaat één. Afhankelijk van het onderwerp heeft deze Raad 
steeds een andere samenstelling. Bijvoorbeeld alle ministers van Milieu 
of alle ministers van Defensie. Zij vertellen dan wat hun regering van de 
nieuwe regels vindt.
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Europese Raad 

Jullie zijn nu de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit alle 27 
regeringsleiders van de EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan Mark Rutte 
voor Nederland, Angela Merkel voor Duitsland en Emmanuel Macron voor 
Frankrijk. De Europese Raad komt minimaal vier keer per jaar samen op 
een ‘Europese top’. Het gaat hier dan vaak over een thema dat alle landen 
belangrijk vinden zoals migratie of klimaat. De Europese Raad bepaalt 
welke richting het beleid van de Europese Unie opgaat. Meestal besluiten 
ze bij consensus. Een voorstel wordt dus alleen aangenomen als alle rege-
ringsleiders het ermee eens zijn.
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Europese Commissie 

Jullie zijn nu de Europese Commissie. De Europese Commissie bedenkt 
nieuwe regels voor de EU. Elke lidstaat heeft een eurocommissaris, dit is 
een soort Europese minister. Er zijn verschillende soorten Europese regels, 
zoals richtlijnen en verordeningen. Bij een richtlijn mogen de lidstaten 
zelf bedenken hoe ze de regel uitvoeren. Bij een verordening moeten ze 
de regel juist precies zó uitvoeren als in Brussel bedacht. De Europese 
Commissie mag niet zelf beslissen of de nieuwe regels er ook echt komen, 
daarover gaan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.
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CONSERVATIEVE 
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Jullie zijn nu de Conservatieve Europese Fractie. De Conservatieve Euro-
pese Fractie is een fictieve fractie. De basis van jullie ideeën is dat mensen 
zorg moeten dragen voor elkaar en samen verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Het is belangrijk dat de EU opkomt voor de normen en waarden 
van Europa. Verder moet de EU het niet te moeilijk maken voor de boeren. 

Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden die eens in de 
vijf jaar worden gekozen. Er zijn 29 Nederlandse parlement-
sleden. De parlementsleden zijn verdeeld over verschillende 
‘Europese fracties’. 
Dat werkt zo: Stel, een Nederlandse partij krijgt na de 
verkiezingen vier van de Nederlandse zetels. Zij sluiten zich 

daarna aan bij een groep partijen met dezelfde idealen uit 
andere lidstaten. Zo krijg je dus grote ‘Europese fracties’ 
van bijvoorbeeld alle groene partijen, christendemocraten of 
liberalen. Er is ook een Europese fractie van partijen die uit 
de EU willen. Het Europees Parlement stemt en debatteert 
over voorstellen van de Europese Commissie. 

Europees Parlement
Conservatieve Europese Fractie 
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Jullie zijn nu de Liberale Europese Fractie. De Liberale Europese Fractie 
is een fictieve fractie. De basis van jullie ideeën is dat de overheid mensen 
zoveel mogelijk vrij moet laten. Dat betekent ook dat mensen verantwoor-
delijkheid moeten nemen voor hun eigen leven. De Europese Unie moet 
vooral zorgen voor veiligheid, de economie en handelsbelangen.

Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden die eens in de 
vijf jaar worden gekozen. Er zijn 29 Nederlandse parlement-
sleden. De parlementsleden zijn verdeeld over verschillende 
‘Europese fracties’. 
Dat werkt zo: Stel, een Nederlandse partij krijgt na de 
verkiezingen vier van de Nederlandse zetels. Zij sluiten zich 

daarna aan bij een groep partijen met dezelfde idealen uit 
andere lidstaten. Zo krijg je dus grote ‘Europese fracties’ 
van bijvoorbeeld alle groene partijen, christendemocraten of 
liberalen. Er is ook een Europese fractie van partijen die uit 
de EU willen. Het Europees Parlement stemt en debatteert 
over voorstellen van de Europese Commissie. 

Europees Parlement
Liberale Europese Fractie  
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Jullie zijn nu de Sociale Europese Fractie. De Sociale Europese Fractie is 
een fictieve fractie. De basis van jullie ideeën is dat de EU goed voor het 
welzijn van de inwoners moet zorgen. Jullie willen dat de Europese Unie 
meer dingen gaat regelen. Er moet bijvoorbeeld Europees beleid komen 
voor werkgelegenheid, onderwijs en zorg. De belastingen mogen dan best 
wat hoger worden.

Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden die eens in de 
vijf jaar worden gekozen. Er zijn 29 Nederlandse parlement-
sleden. De parlementsleden zijn verdeeld over verschillende 
‘Europese fracties’. 
Dat werkt zo: Stel, een Nederlandse partij krijgt na de 
verkiezingen vier van de Nederlandse zetels. Zij sluiten zich 

daarna aan bij een groep partijen met dezelfde idealen uit 
andere lidstaten. Zo krijg je dus grote ‘Europese fracties’ 
van bijvoorbeeld alle groene partijen, christendemocraten of 
liberalen. Er is ook een Europese fractie van partijen die uit 
de EU willen. Het Europees Parlement stemt en debatteert 
over voorstellen van de Europese Commissie. 

Europees Parlement
Sociale Europese Fractie   
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Jullie zijn nu de Groene Europese Fractie. De Groene Europese Fractie 
is een fictieve fractie. De basis van jullie ideeën is dat de Europese Unie 
zoveel mogelijk moet doen om klimaatverandering te stoppen en goed te 
zorgen voor natuur en mens in heel Europa.

Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden die eens in de 
vijf jaar worden gekozen. Er zijn 29 Nederlandse parlement-
sleden. De parlementsleden zijn verdeeld over verschillende 
‘Europese fracties’. 
Dat werkt zo: Stel, een Nederlandse partij krijgt na de 
verkiezingen vier van de Nederlandse zetels. Zij sluiten zich 

daarna aan bij een groep partijen met dezelfde idealen uit 
andere lidstaten. Zo krijg je dus grote ‘Europese fracties’ 
van bijvoorbeeld alle groene partijen, christendemocraten of 
liberalen. Er is ook een Europese fractie van partijen die uit 
de EU willen. Het Europees Parlement stemt en debatteert 
over voorstellen van de Europese Commissie. 

Europees Parlement
Groene Europese Fractie    
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Jullie zijn nu de Europese Fractie van Nationalisten. De Europese Fractie 
van Nationalisten is een fictieve fractie. De basis van jullie ideeën is dat de 
Europese Unie zich veel minder moet bemoeien met de lidstaten.  
Landen moeten weer zelf kunnen bepalen hoe ze de dingen willen regelen. 

Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden die eens in de 
vijf jaar worden gekozen. Er zijn 29 Nederlandse parlement-
sleden. De parlementsleden zijn verdeeld over verschillende 
‘Europese fracties’. 
Dat werkt zo: Stel, een Nederlandse partij krijgt na de 
verkiezingen vier van de Nederlandse zetels. Zij sluiten zich 

daarna aan bij een groep partijen met dezelfde idealen uit 
andere lidstaten. Zo krijg je dus grote ‘Europese fracties’ 
van bijvoorbeeld alle groene partijen, christendemocraten of 
liberalen. Er is ook een Europese fractie van partijen die uit 
de EU willen. Het Europees Parlement stemt en debatteert 
over voorstellen van de Europese Commissie. 

Europees Parlement
Europese Fractie van Nationalisten     


