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1952 | Begindagen van de EVP-Fractie

11 mei 1954

Na de eerste officiële bijeenkomst van
de Gemeenschappelijke Vergadering
van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal (EGKS), de voorloper
van het Europees Parlement, vormden
christendemocratische afgevaardigden
uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Luxemburg en Nederland een nietofficiële alliantie.

Alcide De Gasperi, grondlegger van
de Europese Unie, werd als eerste
christendemocraat tot voorzitter van
de Gemeenschappelijke Vergadering
verkozen: “De toekomst zal niet
worden opgebouwd met dwang
noch door veroveringszucht, maar
door het volhardend toepassen
van de democratische methode,
de
constructieve
geest
van
overeenstemming, en door het
eerbiedigen van vrijheid.” (Alcide De
Gasperi, bij het in ontvangst nemen
van de Karelsprijs voor zijn proEuropese inzet, 12 januari 1952)

Eerste officiële vergadering

Eerste voorzitter

11 september 1952

Eerste
Christendemocratische
Fractie opgericht
16 juni 1953

De
christendemocratische
parlementsleden
van
de
zes
oorspronkelijke
lidstaten richtten de eerste
Christendemocratische Fractie
in
de
Gemeenschappelijke
Vergadering van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en
Staal (EGKS) op.

11 September 1952:

6 lidstaten: België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg en
Nederland.

1952:

Christendemocratische Fractie:

38 van de 78 zetels

Voorzitter van de
Christendemocratische
Fractie:

Emmanuel M.J.A. Sassen, lid van de
Gemeenschappelijke Vergadering van
de EGKS (Nederland)

1979 | Eerste rechtstreekse
verkiezingen voor het Europees
Parlement

1 januari 1973

9 lidstaten: Eerste uitbreiding
wanneer Denemarken, Ierland
en het Verenigd Koninkrijk
toetreden tot de Europese
Gemeenschap.

19 december 1979

Om de belangen van de burgers te
beschermen, verwierp de EVP-Fractie
de Europese begroting van 1980 bij de
stemming in het Europees Parlement:
“Een stem voor de begroting zou
een stem zijn voor de stagnatie van
de Gemeenschap, hetgeen toch niet
in het belang van dit Parlement
kan zijn.” (Egon A. Klepsch, voorzitter
van de EVP-Fractie in het Europees
Parlement, tijdens zijn toespraak in het
Europees Parlement, 12 oktober 1979)

Afwijzing van de Europese
begroting van 1980

Eerste uitbreiding

Eerste rechtstreekse
verkiezingen
7-10 juni 1979

De eerste rechtstreekse
verkiezingen van de leden
van het Europees Parlement
(EP-leden) vonden plaats
in de lidstaten. Door
rechtstreekse verkiezingen
konden
de
Europese
burgers invloed uitoefenen
op het beleid en de koers
van de Europese Unie.

De Christendemocratische Fractie
veranderde haar naam in
“Fractie van de Europese Volkspartij
(Christendemocratische Fractie)”,
afgekort tot EVP-Fractie.
EVP-Fractie:
107 van de 410 zetels
Voorzitter van de EVP-Fractie:
EP-lid Egon A. Klepsch
(Duitsland)

1989-1991 | Vrijheid en
democratie in Europa
9 November 1989

Tegen de achtergrond
van een gevallen Berlijnse
Muur en de naderende
ineenstorting
van
de
totalitaire regimes in
Midden- en Oost-Europa,
vormde de EVP-Fractie de
voorhoede van de Europese
integratie.

De voorhoede van de
Europese integratie

Hereniging na de val van
de Berlijnse Muur
3 oktober 1990

Na de val van de Berlijnse Muur pleitte
de EVP-Fractie voor de hereniging
van Duitsland binnen de Europese
Unie: “Voor het eerst sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog is er
dus legitieme hoop dat het conflict
tussen Oost en West zal worden
overwonnen, dat er duurzame
stabiliteit en vrijheid zal zijn voor
iedereen in heel Europa.” (Helmut
Kohl, Duitse bondskanselier (EVP):
Plenaire zitting, 23 november 1989)

26 december 1991

Na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie
schaarde
de
EVP-Fractie zich achter de
opkomst van pluralistische
democratieën
in
de
voormalige communistische
landen.

Nieuwe democratieën
ondersteunen

EVP-Fractie:
121 van de in totaal 518 EP-leden
Voorzitter van de EVP-Fractie:
EP-lid Egon A. Klepsch (Duitsland)
1 januari 1981:
10 lidstaten: Tweede uitbreiding,
wanneer Griekenland toetreedt
tot de Europese Gemeenschap.
1 Januari 1986:
12 lidstaten: Derde uitbreiding,
wanneer Spanje en Portugal
toetreden tot de Europese
Gemeenschap.

1992-1993 | Eén Europa, één markt
7 februari 1992

De EVP-Fractie heeft zich altijd al actief
beziggehouden met de versterking van
het integratieproces in Europa. Het
ondertekenen van het Verdrag van
Maastricht vormde daarvoor de grondslag.
Daarmee was de Europese Unie een feit,
als voorbode van “een nieuw en beter
hoofdstuk van de Europese geschiedenis”.
(Leo Tindemans, EP-lid en voorzitter van
de EVP-Fractie in het Europees Parlement,
debat van het Europees Parlement,
14 oktober 1992).

Het Verdrag van Maastricht
legde de basis voor een
gemeenschappelijke
munt,
de euro, en voor meer
samenwerking tussen Europese
landen. Het Europees Parlement
kreeg met het verdrag meer
bevoegdheden doordat het op
gelijke voet werd gebracht met
de Raad van de Europese Unie
bij het aannemen van wetgeving.

De ondertekening van het
Verdrag van Maastricht

1 november 1993

Het Verdrag van Maastricht
is officieel in werking
getreden en de Europese
Unie is officieel opgericht.

Officiële oprichting van
de Europese Unie (EU)

Vaststelling van Europa’s
grondbeginselen
1 januari 1993

De gemeenschappelijke
markt, de hoeksteen van
de Europese integratie,
en de vier vrijheden
worden
gerealiseerd:
het vrije verkeer van
goederen,
diensten,
personen en kapitaal
is
nu
werkelijkheid
geworden.

EVP-Fractie:
162 van de in totaal 518
EP-leden
Voorzitter van de
EVP-Fractie:
EP-lid Leo Tindemans (België)
Voorzitter (uit de EVP-Fractie)
van het Europees Parlement:
EP-lid Egon A. Klepsch (Duitsland)
1992-1994

1999 | Invoering van de euro
4 januari 1999

De euro wordt ingevoerd. De eenheidsmunt was voor de EVPFractie een krachtig symbool van de Europese identiteit en
een uitdrukking van de waarden van de Europese Unie.
“Het is de meest tastbare historische bekrachtiging van
het bijzondere avontuur dat Europese integratie heet,
wat we al bijna een halve eeuw nastreven en waarbij
het bijeenbrengen van soevereine staten de grondslag
vormt.” (Nicole Fontaine, voorzitter (uit de EVP-ED-Fractie)
van het Europees Parlement, verklaring naar aanleiding
van de invoering van de euro, 31 december 2001)

Eenheidsmunt als symbool

De grootste fractie in het
Europees Parlement
10-13 juni 1999

EVP-ED-Fractie:
233 van de in totaal 626 EP-leden

De
EVP-Fractie
behaalde
een
verkiezingszege
in
de
Europese
verkiezingen. De EU-burgers stonden
achter de visie van de fractie over een
herenigd continent. Sinds 1999 is de fractie
steeds de grootste geweest in het Europees
Parlement.

Voorzitter van de EVP-ED-Fractie:
EP-lid Hans-Gert Pöttering (Duitsland)

De Fractie van de Europese Volkspartij
(Christendemocratische Fractie) veranderde
haar naam in “Fractie van de Europese
Volkspartij (Christendemocraten) en
Europese Democraten”, afgekort EVP-EDFractie.

1 januari 1995:
15 lidstaten: Vierde uitbreiding,
wanneer Oostenrijk, Finland en
Zweden toetreden tot de
Europese Unie.

Voorzitter (uit de EVP-ED-Fractie)
van het Europees Parlement:
Nicole Fontaine (Frankrijk)
1999-2002

2004 | De hereniging van Europa
1 mei 2004

De EVP-ED-Fractie steunde de grootste
uitbreiding in de geschiedenis van de EU,
waarbij tien nieuwe landen uit Middenen Oost-Europa werden toegelaten. De
uitbreiding markeerde het einde van de
scheiding tussen twee Europa’s, die sinds
het einde van de Tweede Wereldoorlog van
elkaar waren gescheiden door de Koude
Oorlog en de Berlijnse Muur.

“Op 13 juni 2004 hebben de Europeanen
een beslissende stap gezet in de
richting van de verwezenlijking van het
grootse project van de grondleggers
van de Europese Unie: na 50 jaar van
onderdrukking
en
communistische
dictatuur hebben mensen in Midden- en
Oost-Europese landen voor het eerst het
recht verworven om zich aan te sluiten
bij andere burgers van Europa.” (EVPFractie, Verklaring van Boedapest, 2004)

Steun voor de grootste
uitbreiding van de EU

Voor de EVP-ED-Fractie was de hereniging
een kans om het hele continent te
grondvesten op dezelfde verzameling
waarden: democratie, de rechtsstaat en de
eerbiediging van fundamentele vrijheden en
rechten.

EVP-ED-Fractie:
268 van de in totaal 732 EP-leden
Voorzitter van de EVP-ED-Fractie:
EP-lid Hans-Gert Pöttering (Duitsland)
1 mei 2004:
25 lidstaten:
Vierde uitbreiding, wanneer Tsjechië,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen,
Hongarije, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië toetreden tot de Europese
Unie.

2009 | Succesverhaal EVP-Fractie wordt voortgezet
14 juli 2009

De invloed van de EVP-Fractie werd bevestigd
toen het Poolse EP-lid Jerzy Buzek werd
verkozen tot voorzitter van het Europees
Parlement. Als een symbool van de hereniging
van Europa, getuigde zijn verkiezing van een
verlangen naar Europese vrijheid en vormde
het een begin van een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van Europese integratie.
Voorzitter Buzek beschouwde zijn verkiezing
als “een eerbetoon aan al die miljoenen
mensen die hebben gestreden voor

democratie” en aan hen die tijdens het
communisme weigerden “te buigen voor het
systeem”. (Jerzy Buzek, tijdens zijn toespraak
in het Europees Parlement, Straatsburg, 14 juli
2009).
De Fractie van de Europese Volkspartij
(Christendemocraten)
en
Europese
Democraten keerde terug naar haar
oorspronkelijke
naam:
“Fractie
van
de
Europese
Volkspartij
(Christendemocratische Fractie)“, afgekort
EVP-Fractie.

Verkiezing van EP-voorzitter Jerzy
Buzek

EVP-Fractie wint de
Europese verkiezingen
7 juni 2009

De
EVP-Fractie
wint
de
Europese verkiezingen, waarbij
264 leden worden verkozen
om 500 miljoen Europeanen te
vertegenwoordigen.

EVP-Fractie:
264 van de in totaal 736 EP-leden
Voorzitter van de EVP-Fractie:
EP-lid Joseph Daul (Frankrijk)
Voorzitter (uit de EVP-Fractie) van
het Europees Parlement:
EP-lid Jerzy Buzek, (Polen) 2009-2011
1 januari 2007:
27 lidstaten: Zesde uitbreiding,
wanneer Bulgarije en Roemenië
toetreden tot de Europese Unie.

2012 | Europese Unie ontvangt Nobelprijs voor de vrede
12 oktober 2012

De EVP-Fractie heeft zich altijd actief ingezet
voor de mensenrechten en heeft voortdurend
steun gegeven aan beleid dat de wereldwijde
eerbiediging van de fundamentele vrijheden en
versterking van de democratie moet waarborgen.
In 2012 ontving de EU de Nobelprijs voor de
vrede voor haar inzet voor vrede, verzoening,
democratie en mensenrechten in Europa. In zijn
motivering voor de toekenning van de Nobelprijs
voor de vrede aan de EU verwijst het Nobelcomité
naar de stabiliserende rol die de EU heeft

gespeeld bij de transformatie van het grootste
deel van Europa van oorlogs- in vredescontinent.
Het belangrijkste wapenfeit van de EU was “de
succesvolle strijd voor vrede en verzoening en
voor democratie en mensenrechten”.
“De
Europese
Unie
is
de
grootste
vredestichtende
instelling
uit
de
wereldgeschiedenis, en deze prijs is het
sterkste teken van erkenning voor de diepere
politieke drijfveren achter onze Unie.” (Herman
Van Rompuy, voorzitter (EVP) van de Europese
Raad, 12 oktober 2012)

Nobelprijs

EVP-Fractie:
270 van de in totaal 736
EP-leden
Voorzitter van de EVP-Fractie:
EP-lid Joseph Daul (Frankrijk).

2014 | Europees Parlement Kiest Voorzitter
van de Europese Commissie

EVP-Fractie:
221 van de in totaal 751 EP-leden
Voorzitter van de EVP-Fractie:
EP-lid Manfred Weber (Duitsland)
Voorzitter van het Europees
Parlement in 2017:
EP-lid Antonio Tajani (Italië)

22-25 mei 2014

De EVP-Fractie behoudt haar
positie als de grootste fractie
in het Europees Parlement na
de Europese verkiezingen.

1 juli 2013:
28 lidstaten: Zevende uitbreiding,
wanneer Kroatië toetreedt tot de
Europese Unie.

EVP-Fractie opnieuw
de grootste

Jean-Claude Juncker verkozen tot
voorzitter van de Europese Commissie
15 juli 2014

Voor het eerst in de geschiedenis
van de EU koos het Europees
Parlement – via de stem van de
EU-burgers – de voorzitter van
de Europese Commissie door
middel van de Spitzenkandidatenprocedure (met lijsttrekkers als
topkandidaten).
Als grootste fractie na de
verkiezingen verkeerde de EVPFractie in de beste positie om

invloed uit te oefenen op de
beslissing van de EU-lidstaten over
de volgende Commissievoorzitter.
Zo werd lijsttrekker van de EVPFractie,
Jean-Claude
Juncker,
verkozen tot voorzitter. Hij verbond
zich tot “Een nieuwe start voor
Europa” en een “Agenda voor
banen, groei, billijkheid en
democratische
verandering”.
(Jean-Claude Juncker, Straatsburg,
15 juli 2014)

2018 | Behaalde resultaten door
de EVP-Fractie in de achtste
parlementaire zittingsperiode

EVP-Fractie:

219 van de in totaal 751 EP-leden

Voorzitter van de
EVP-Fractie:

EP-lid Manfred Weber (Duitsland)

Voorzitter (uit de
EVP-Fractie) van het
Europees Parlement:
EP-lid Antonio Tajani
(Italië)

2014-2018

De
EVP-Fractie
is
haar
verkiezingsbeloften
uit
2014
nagekomen en zal doorgaan met
haar werkzaamheden in het Europees
Parlement met het oog op een betere
toekomst voor de burgers van Europa.
In de achtste zittingsperiode heeft de
EVP-Fractie met succes:
• veiligheidsmaatregelen
genomen
om de veiligheid van Europese
burgers te waarborgen;
• de migratiecrisis gestabiliseerd;
• groei en werkgelegenheid gecreëerd
in de hele EU;

• roamingkosten afgeschaft en de digitale
eengemaakte markt in gang gezet;
• extra financiering voor Erasmus+ veiliggesteld;
• beleidsmaatregelen aangenomen ter bestrijding
van klimaatverandering.
De Europese verkiezingen van 2019 komen
snel dichterbij. De EVP-Fractie zal daarom haar
Spitzenkandidat kiezen in november op het
EVP-congres in Helsinki.
Tijdens de komende verkiezingscampagne zal
de EVP-Fractie voortbouwen op deze resultaten
en aangeven wat de beleidsprioriteiten zijn om
Europa voor te bereiden op de uitdagingen van de
21ste eeuw. Wij zullen er alles aan doen om ervoor
te zorgen dat de burgers een centrale plaats blijven
innemen in Europa.

EVP-Fractie in het Europees Parlement


Gepubliceerd door
Publicatieteam
Directoraat Pers en Communicatie
Fractie van de Europese Volkspartij in het
Europees Parlement
Hoofdredacteur
Pedro López de Pablo
Auteur
Mark Dunne
Verantwoordelijke
Pete Pakarinen
Coördinator
Mark Dunne (Revisie: Sarah Hanselaer)
Adres
Europees Parlement Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel
Gepubliceerd in
mei 2018

www.eppgroup.eu

epp-publications@ep.europa.eu

