Welkomstwoord mevrouw Dubravka Šuica

Geachte mevrouw de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Dubravka Šuica
Geachte heer minister-president Jan Jambon,
Geachte viceminister-presidenten mevrouw Hilde Crevits en meneer Bart Somers,
Geachte collega’s,
Mevrouw Dubravka Šuica… Dobrodošli u naš flamaški parlament! Welkom in het Vlaams
Parlement. We zijn zeer vereerd dat u onze plenaire vergadering zo meteen wil toespreken.
Ik had u graag in andere omstandigheden willen ontvangen. Het Vlaams Parlement is een
open huis waar iedereen welkom is, maar de COVID-19 pandemie heeft daar helaas anders
over beslist.
Omwille van de coronabeperkingen zijn hier vandaag slechts 39 van de 124
volksvertegenwoordigers aanwezig. En ook vanuit de Vlaamse regering kan slechts een
beperkte delegatie de vergadering bijwonen. Maar ik ben er zeker van dat de anderen uw
toespraak met veel aandacht online zullen meevolgen.
Geachte collega’s, ik wil mevrouw Šuica graag kort aan u voorstellen. Mevrouw Šuica
was 8 jaar lang burgemeester van de prachtige stad Dubrovnik. Ze zat 11 jaar lang in het
Kroatische parlement en sinds de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie in 2013 was ze
Europarlementslid in de fractie van de Europese Volkspartij tot 2019. In de huidige Europese
Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen is ze vicevoorzitter en commissaris
democratie en demografie.
Dat u vandaag in het Vlaams Parlement bent is voor ons erg belangrijk. De deelstaten en hun
parlementen hebben in België immers een zeer verregaande autonomie; een autonomie die
ook wordt doorgetrokken op het Europese en internationale niveau. Zoals u weet bepaalt
Artikel 4 lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat de Europese Unie de
nationale identiteit van de lidstaten moet eerbiedigen en respecteren. Die nationale identiteit
ligt besloten in de politieke en constitutionele basisstructuren van de lidstaten, waaronder
die voor regionaal en lokaal zelfbestuur.
Het Koninkrijk België legde bij de ondertekening van het Verdrag van Lissabon een
belangrijke verklaring af, verklaring 51 voor de kenners. Verklaring 51, die ons nauw aan het
hart ligt, verduidelijkt dat overeenkomstig het Belgisch grondwettelijk recht, zowel de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, als de parlementen van de Gemeenschappen
en Gewesten, in functie van de bevoegdheden die de Europese Unie uitoefent, optreden
als componenten van het nationaal parlementair stelsel of als kamers van het nationaal

Parlement. In mensentaal wil dit zeggen dat het Vlaams Parlement voor wat zijn
bevoegdheden betreft, evenwaardig is aan een nationaal parlement en op geen enkele
manier ondergeschikt is aan het Belgische niveau.
Wanneer Europese handelsverdragen of nieuwe Europese verdragen door de nationale
parlementen van de Europese lidstaten moeten worden gestemd, betekent dit dat ook de
parlementen van de deelstaten deze verdragen moeten stemmen en goedkeuren. Ook over
de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie moeten de deelstaatparlementen
hun zegen geven. Zo keurde het Vlaams Parlement op 27 februari 2013 de toetreding van de
republiek Kroatië tot de Europese Unie goed.
Dit unieke systeem geeft ons, en de andere deelstaatparlementen, een aanzienlijke macht in
de Europese besluitvorming. Maar met macht komt ook verantwoordelijkheid, net daarom
trachten we in de werking van ons parlement veel aandacht te besteden aan de Europese
Unie en de Europese besluitvorming.
Uw aanwezigheid vandaag op 5 mei is niet toevallig. Zondag 9 mei is het namelijk “Dag
van Europa”, het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. We nodigen in het Vlaams
parlement regelmatig prominente Europese gastsprekers uit. Ik noem er een paar. In 2018
werd Jean-Claude Juncker, de toenmalige voorzitter van de Europese commissie, ontvangen.
In 2017 was Europees commissaris Frans Timmermans te gast, in 2016 Europees commissaris
Marianne Thyssen. En de allereerste voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy,
heeft het Vlaams Parlement in 2010 als eerste parlement in België toegesproken. U merkt het:
u bevindt zich in een mooi rijtje.
Mevrouw Šuica, vorig jaar hadden we u reeds uitgenodigd naar aanleiding van het jubileum
rond 25 jaar Vlaams Parlement. In 1995 konden de Vlamingen immers voor het eerst
rechtstreeks een eigen parlement kiezen. De jubileumactiviteiten moesten toen omwille van
de corona-uitbraak uitgesteld worden. Hopelijk kunnen we dit jubileum in het najaar toch
nog de gepaste aandacht geven. Dat zou ook samenvallen met een andere belangrijke datum
voor Vlaanderen want op 7 december 1971 – 50 jaar geleden dus – werd de Cultuurraad voor
de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap geïnstalleerd. De Cultuurraad mag gezien worden
als de voorloper van dit Vlaams Parlement.
Zowel het Vlaams Parlement als het Europees parlement, waarvan u lid was, zijn relatief
jonge parlementen en hebben in de loop der jaren ingrijpende veranderingen ondergaan,
zowel qua samenstelling als qua bevoegdheden. Net als het Vlaams Parlement evolueerde
het Europees Parlement van een benoemde vergadering naar een rechtstreeks gekozen
parlement. De eerste Europese verkiezingen vonden plaats in 1979. Voor Vlaanderen was dat
in 1995, zoals reeds vermeld.
Beide parlementen kregen ook geleidelijk aan meer en verregaandere bevoegdheden. De
verdragen van onder andere Maastricht (1992), Amsterdam (1997) en Lissabon (2007) kenden
meer bevoegdheden toe aan het Europese Parlement. Hier is het politieke gewicht van het
Vlaams Parlement stap voor stap toegenomen door verschillende staatshervormingen. Ook
de begroting van Europa en Vlaanderen groeide stelselmatig mee. Beide parlementen blijven
voortdurend verder evolueren. In dat licht past ook het thema van uw toespraak vandaag
voor deze plenaire vergadering. U gaat het onder meer hebben over de “Conferentie over de
toekomst van Europa”, die officieel op 9 mei – Europadag – van start gaat.
Mevrouw Šuica, u zit namens de Europese Commissie in het Uitvoerend Bestuur van deze
Conferentie en bent er ook ondervoorzitter van. U bent dus uitstekend geplaatst om ons uw
visie te geven over de totstandkoming en het doel van deze Conferentie.

Europa bevond zich de laatste jaren in woelig vaarwater. In de aanpak van een aantal
crisissen heeft de Europese Unie zich in de ogen van veel burgers niet altijd even krachtdadig
getoond. Met dit initiatief wil Europa zich nu heruitvinden in een steeds veranderende
wereld. Daarbij wil Europa de mensen zélf aan het woord laten. Want centraal in de
conferentie staat het nieuwe digitale burgerplatform dat de Europese Unie onlangs lanceerde
onder de slogan ‘De toekomst ligt in uw handen’. Het is een oproep aan elke Europese burger
om mee te bouwen aan de toekomst van Europa.
Het Vlaams Parlement is heel benieuwd om van u te vernemen welke rol wij in deze
Conferentie kunnen spelen om de toekomst van Europa mee gestalte te geven.
Ik nodig u hierbij graag uit om onze plenaire vergadering toe te spreken.
Alleen het gesproken woord telt.

