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TOELICHTING

HERZIENING VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT

Andrew Duff

Ontstaansgeschiedenis

Een van de essentiële elementen van het constitutionele bestel van de Europese Unie is de 
rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement door middel van algemeen kiesrecht. Al 
in 1951 voorzag artikel 20 van het Verdrag van Parijs tot oprichting van een Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal in een Vergadering bestaande uit ‘vertegenwoordigers van 
de volkeren van de staten die in de Gemeenschap zijn verenigd’. Artikel 21, lid 3, luidde:

Het Europees Parlement stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse 
algemene verkiezingen volgens een in alle deelnemende staten eenvormige 
procedure. 

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen de desbetreffende bepalingen vast, 
waarvan hij de aanneming door de deelnemende staten, overeenkomstig hun 
onderscheidende grondwettelijke bepalingen, aanbeveelt. 

Deze zelfde bepaling werd toegepast in artikel 138, lid 3, van het Verdrag van Rome (1957) 
dat diende tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.1

De Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS drong reeds in 1954 aan op uitvoering 
van de bepaling.2  In 1960 stelde het Europees Parlement een verdrag tot invoering van 
rechtstreekse verkiezingen op, dat ter overweging aan de Raad werd voorgelegd3. Er zat 
echter geen schot in de zaak tot deze bij de topontmoeting in december 1969 in Den Haag 
weer op de agenda van de Raad werd gezet. In het Vedel-rapport (1972), in opdracht van de 
Europese Commissie, werd een snelle uitvoering van de verdragsbepaling inzake 
rechtstreekse verkiezingen geadviseerd4. In het rapport werd erop gewezen dat de term 
‘eenvormige verkiezingsprocedure’ niet per se hoefde te betekenen dat volledige 
eenvormigheid van het kiesstelsel in één stap diende te worden bereikt: het Parlement zou de 
geleidelijke overgang naar één enkele kieswet kunnen maken, als het eenmaal krachtens de 
eerste rechtstreekse verkiezingen aan legitimiteit had gewonnen. 

                                               
1 Zie ook artikel 108, lid 3,van het Euratom-Verdrag. 
2 Verslag-Teitgen, Commissie politieke aangelegenheden en buitenlandse betrekkingen, Document Nr. 5 
1954/1955 en Resolutie van de Gemeenschappelijke Vergadering van 2 december 1954 over de bevoegdheden 
van de Gemeenschappelijke vergadering en de uitvoering daarvan: EGKS, PB van 11.12.1954.
3 Verslag-Dehousse, PB 37 van 02.06.1960. 
4 Verslag van de werkgroep die het probleem van de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees 
Parlement onderzoekt, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, bijlage 4/72. 
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In december 1974 namen de staatshoofden tijdens een bijeenkomst in Parijs onder 
voorzitterschap van Valéry Giscard d’Estaing de beslissing om in principe ‘zo snel 
mogelijk… op enig tijdstip in of na 1978’ over te gaan tot rechtstreekse verkiezingen.1  Dit 
vormde een aanvulling op de beslissing om hun eigen ad hoc-topontmoetingen om te zetten in 
de officiële Europese Raad - en is mogelijk zelfs een compensatie geweest. 

Het Europees Parlement was reeds begonnen met de herziening van zijn ontwerpverdrag uit 
1960. In het verslag-Patijn werd een rechtstreeks gekozen Parlement met een mandaat voor 
vijf jaar voorgesteld.2 In eerste instantie zouden nationale kiesstelsels worden toegepast, maar 
alleen in een overgangsperiode, in afwachting van invoering van een uniformer kiesstelsel. 
Dit zou naar verwachting gereed zijn voordat de verkiezingen voor de tweede keer zouden 
plaatsvinden. De verkiezingen zouden in de gehele Gemeenschap binnen dezelfde drie dagen 
worden gehouden. Tweevoudige parlementaire mandaten zouden worden toegestaan, maar 
niet worden aangemoedigd. Er werd een lijst opgesteld van functies op EG-niveau die men 
niet verenigbaar achtte met een mandaat voor het Europees Parlement. De 355 zetels (voor de 
toenmalige negen staten) zouden als volgt evenredig worden verdeeld: Duitsland 71, 
Verenigd Koninkrijk 67, Italië 66, Frankrijk 65, Nederland 27, België 23, Denemarken 17, 
Ierland 13, Luxemburg 6. De privileges en onschendbaarheid van rechtstreeks gekozen 
parlementsleden zouden gelijk zijn aan die van de leden van hun nationale parlementen. 
Nationaal beleid zou ook van toepassing zijn met betrekking tot de leeftijd van kiezers en 
kandidaten, het vervullen van vacatures, de regels voor politieke partijen en de 
arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden voor leden van het Europees Parlement. Totdat de 
eenvormige kiesprocedure van kracht zou zijn, zou het Parlement bevoegdheid hebben inzake 
het onderzoek van de geloofsbrieven van leden. 

Het verslag-Patijn bleek voor de lidstaten pragmatisch genoeg te zijn om als basis voor 
onderhandelingen in de Raad te kunnen dienen. Het grootste struikelblok voor 
overeenstemming bleef de weigering van de Britse regering een kiesstelsel met evenredige 
vertegenwoordiging toe te passen, waarbij de verdeling van zetels in het Europees Parlement 
in grote lijnen zou overeenkomen met de uitgebrachte stemmen. Hoewel het gebrek aan een 
eenvormige kiesprocedure indertijd tot veel frustratie leidde, heeft het Parlement er achteraf 
zeker goed aan gedaan zich in de eerste plaats te concentreren op de invoering van 
rechtstreekse verkiezingen en de perfectionering van het stelsel tot een latere datum uit te 
stellen.

Eindelijk rechtstreekse verkiezingen

Op 20 september 1976 bereikte de Raad overeenstemming over een Akte tot verkiezing van 
de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen. De Akte, die de status van primair recht heeft en waarvoor ratificatie door elke 
lidstaat vereist was, was gehecht aan een besluit.3

De Raad richtte een kamer van 410 afgevaardigden op (voor de negen staten van toen), 
                                               
1 Paragraaf 12 van het Communiqué van de staatshoofden, Parijs, 9-10 december 1974. Het Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken maakten een voorbehoud. Het besluit werd in december van het volgend jaar door de Europese 
Raad in Rome bekrachtigd. 
2 Verslag-Patijn, aangenomen op 14 januari 1975; PB C 32 van 11.2.1975. 
3 Besluit van de Raad 76/787/EGKS, EEG, EURATOM; PB L 278 van 08.10.76. 
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waarbij de vier grootste staten een gelijk aantal zetels kregen toebedeeld. Weliswaar werd 
herhaald dat er in de toekomst een eenvormige kiesprocedure moest komen, maar er werd niet 
bepaald binnen hoeveel tijd deze verwezenlijkt moest zijn. Er moest tussen donderdag en 
zondag worden gestemd. In afwachting van een eenvormige kiesprocedure zou in het 
parlementair onderzoek naar de geloofsbrieven van degenen die gekozen waren aandacht 
worden geschonken aan de officiële resultaten zoals die door en in elke lidstaat bekend 
zouden worden gemaakt. Om enkele kleine problemen uit de wereld te helpen werd een 
bemiddelingsprocedure met het Parlement in gang gezet.1 Na enige vertraging vonden de 
eerste verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 1979 plaats. 

Het pasgekozen Parlement stelde snel het omzetten van de Akte uit 1976 in een eenvormige 
kiesprocedure aan de orde. Het ontwerpverslag-Seitlinger was gericht op de kwestie van de 
uitbreiding van evenredige vertegenwoordiging.2 In het verslag werden kieskringen 
voorgesteld van tussen drie en vijftien parlementsleden, waarbij zetels werden toegewezen 
volgens het systeem van D’Hondt, en waarbij het mogelijk was voorkeurstemmen uit te 
brengen op individuele kandidaten op de lijsten. Op grond van ‘speciale geografische of 
etnische factoren’ kon afwijking van de norm voorkomen. Seitlinger drong er ook op aan dat 
onderdanen van een lidstaat die langer dan vijf jaar verblijf houden in een andere lidstaat, 
stemrecht zouden krijgen in het land waar ze verblijven. Er kwam een voorstel om de 
verkiezingen tot twee dagen te beperken (zondag en maandag). Vanwege de algehele politieke 
situatie in de Gemeenschap, in combinatie met de voortdurende weigering van de Britten om 
afstand te doen van hun stelsel van eenvoudige meerderheid met een verkiesbaar lid per 
kiesdistrict, was het echter onmogelijk vorderingen te maken in de Raad. 

Een zelfde lot trof Reinhold Bocklet, aangesteld rapporteur over deze zaak in de volgende 
zittingsperiode, 1984-89. Zijn pogingen mislukten door tegenwerking van de Britten. Met alle 
vernuft was het niet mogelijk evenredige en niet-evenredige kiesstelsels te verenigen binnen 
een kader dat nog met enige geloofwaardigheid ‘eenvormig’ kon worden genoemd, en dat 
tegelijkertijd zou kunnen rekenen op overeenstemming binnen het Parlement óf de Raad. 

De val van de Berlijnse muur en de integratie van Oost-Duitsland in de Gemeenschap maakte 
herziening van het aantal Duitse afgevaardigden in het Europees Parlement noodzakelijk. Na 
de verkiezingen van 1989 (in de toen 12 staten) werd Karel De Gucht aangesteld als 
rapporteur voor dit dossier. Hij slaagde erin twee ‘interim-rapporten’ op te stellen, die de zaak 
weer in gang zetten. In het eerste rapport herhaalde De Gucht het eerdere voorstel van het 
Parlement om gebruik te maken van de methode D’Hondt.3 Omdat hij zich zorgen maakte 
over de geringere opkomst in 1984 en 1989, bracht hij een nieuwe kwestie ter sprake: hoe de 
campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gevoerd en gefinancierd moest 
worden. In zijn tweede rapport stelde De Gucht voor dat het aantal zetels voor het verenigd 
Duitsland tot 99 zou worden verhoogd, waarbij Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk 

                                               
1 Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken voegden verklaringen toe met betrekking tot hun overzeese 
gebiedsdelen; en Duitsland een verklaring met betrekking tot Berlijn. 
2 Verslag-Seitlinger, aangenomen op 10 maart 1982 met 158 stemmen tegen 77 en 27 onthoudingen; PB C 87 
van 05.04.1982. Zie echter ook het kritisch advies van de Commissie juridische zaken (rapporteur 
D’Angelosante). 
3 Verslag-De Gucht, aangenomen op 10 oktober 1991 met 150 tegen 26 stemmen en 30 onthoudingen; PB C 280 
van 28.10.1991.
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elk 87 kregen toebedeeld.1 Ten slotte kwam De Gucht met een voorstel voor een ‘aanvullend’ 
systeem, waarbij twee derde van de Britse zetels kon worden gekozen door middel van 
eenvoudige meerderheid met een lid per kiesdistrict, maar het resterende derde deel in 
evenredigheid met het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor elke partij zou worden 
toebedeeld. 

Toch kwam er, ondanks alle inspanningen van het Parlement, pas een einde aan de impasse 
met betrekking tot het kiesstelsel door de verkiezing van een Labourregering in mei 1997 in 
het Verenigd Koninkrijk, met hierbij de hulp van de Liberaal-Democraten. Voor de 
verkiezingen van 1999 werd in Groot-Brittannië een gesloten lijstenstelsel met een regionale 
evenredige vertegenwoordiging geïntroduceerd.2 Ook in Frankrijk werden nog voor de 
verkiezingen van 2004 dergelijke hervormingen ingevoerd. 

Nuttige Verdragswijzigingen

Intussen zorgde het Verdrag van Maastricht (1992) voor flinke vooruitgang op het gebied van 
het burgerschap van de Europese Unie. In artikel 8b(2) wordt bepaald, dat:

… [iedere] burger van de Unie die verblijf houdt in een lidstaat waarvan hij geen 
onderdaan is, heeft het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in de lidstaat waar hij verblijft, onder dezelfde voorwaarden als 
de onderdanen van die staat. Dit recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud van de 
door de Raad met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement vastgestelde nadere regelingen; deze 
nadere regelingen kunnen voorzien in afwijkingen wanneer zulks gerechtvaardigd 
wordt door bijzondere problemen in een bepaalde lidstaat.3

Dit had het nuttige effect dat er een wettige basis werd verschaft voor maatregelen ter 
stimulering van een transnationale electorale politiek en een sterkere participatie van burgers. 

In het Verdrag van Maastricht is tevens artikel 138 gewijzigd om het Parlement het recht te 
verlenen in te stemmen met het voorstel van de Raad voor een eenvormige kiesprocedure. 
Ook is een nieuw artikel 138a toegevoegd waarin het volgende wordt bepaald: 

Europese politieke partijen zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de 
Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van 
de politieke wil van de burgers van de Unie.

De overwinning van Tony Blair in mei 1997 had een positief effect op de laatste stadia van de 

                                               
1 Verslag-De Gucht, aangenomen op 10 maart 1993 met 207 tegen 79 stemmen en 19 onthoudingen; PB C 115 
van 26.04.1993. 
2 Noord-Ierland had een STV-systeem (één overdraagbare stem) sinds 1979 vanwege de enorme behoefte in deze 
provincie om de mening van de minderheid te laten meetellen. In 1999 werden 10 Liberaal-Democraten, 2 
Groenen, 2 Plaid Cymru en 3 UKIP leden in het Parlement gekozen, wat getuigt van het belang van evenredige 
vertegenwoordiging voor de rechtvaardiging van het Europees Parlement. 
3 Later artikel 19, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG). Het Verdrag van 
Maastricht maakte herziening van de Akte uit 1976 noodzakelijk, in Besluit van de Raad 93/81; PB L 33 van 
9.2.1993.
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intergouvernementele conferentie die leidde tot ondertekening van het Verdrag van 
Amsterdam. In de eerste plaats werd in het nieuwe Verdrag de omvang van het Parlement 
beperkt tot 700 zetels – met 99 voor Duitsland en 87 voor Frankrijk, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk elk.

In geval van wijzigingen in dit lid dient het in elke lidstaat gekozen aantal 
vertegenwoordigers een passende vertegenwoordiging van de volkeren van de in de 
Gemeenschap verenigde staten te waarborgen. 

Ten derde werd in het Verdrag van Amsterdam een nieuwe alinea ingevoegd, waarin werd 
bepaald dat de zittingsperiode van het Parlement vijf jaar is.1Ten vierde werd in het nieuwe 
Verdrag artikel 190(4) (voorheen artikel 138(3)), als volgt gewijzigd:

Het Europees Parlement stelt een ontwerp op voor het houden van rechtstreekse 
algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige 
verkiezingsprocedure of volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben.2

In deze wijziging kwam de meer pragmatische aanpak van het Parlement, zoals ook naar 
voren gebracht in het rapport van De Gucht, tot uitdrukking. In het bijzonder zou deze 
verandering het voor de Ieren mogelijk maken hun systeem van één overdraagbare stem 
(STV) te handhaven in plaats van een lijstenstelsel met grootste gemiddelden te moeten 
aannemen. 

Ten slotte is het Verdrag van Amsterdam nog aangevuld met een nuttig nieuw artikel 190(5):

Het Europees Parlement bepaalt, na raadpleging van de Commissie en met 
goedkeuring van de Raad die hiertoe met eenparigheid van stemmen een besluit 
neemt, de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken 
van zijn leden.

Het verslag-Anastassopoulos

Onmiddellijk na de ondertekening van het Verdrag van Amsterdam in 1997 heeft de 
Commissie institutionele zaken de ondervoorzitter van het Parlement, Georgios 
Anastassopoulos, benoemd als haar rapporteur inzake de verkiezingsprocedure. Zijn taak was 
nagaan of er overeenstemming kon worden bereikt over een nieuw voorstel op basis van het 
herziene artikel 190, lid 4, dat wil zeggen of ‘beginselen die alle lidstaten gemeen hebben’ 
een betere basis voor uniformiteit vormde dan ‘een eenvormige verkiezingsprocedure in alle 
lidstaten’.

Anastassopoulos vond een ‘zeer brede consensus’ onder de staten over een aantal 
gemeenschappelijke beginselen, waaronder – een belangrijk punt – evenredige 
vertegenwoordiging. Hij stapte af van het idee om te proberen op uniforme wijze territoriale 
kiesdistricten in te stellen, maar hield vast aan de instelling daarvan in staten met meer dan 20 
miljoen inwoners. In het bijzonder vroeg hij aandacht voor de vraag of een deel van de zetels 

                                               
1 Met deze alinea, die later artikel 190, lid 3, werd, werd de Akte uit 1976 eenvoudigweg gecodificeerd. 
2 Markering door de rapporteur. 



DT\815762NL.doc 7/39 PE441.236v01-00

NL

– hij stelde voor tien procent – vanaf de verkiezingen van 2009 evenredig kon worden 
verdeeld aan de hand van transnationale lijsten (met een evenwichtige sekseverdeling). 
Nationale kiesdrempels moesten optioneel blijven. Het uitbrengen van voorkeurstemmen zou 
moeten worden aangemoedigd om de opkomst te stimuleren. Dubbele parlementaire 
mandaten zouden verboden worden. Hij stelde voor de verkiezingen te vervroegen van juni 
naar mei (om de zomervakanties in de noordelijke staten te vermijden) en de periode van de 
stemming zelf te beperken tot maximaal twee dagen. Het vergaande verslag-Anastassopoulos 
werd op 15 juli 1998 door het Parlement aangenomen met 355 stemmen voor, 146 tegen en 
39 onthoudingen.1

In 2002 wijzigde de Raad de Akte van 1976 om de invoering van evenredige 
vertegenwoordiging overal te codificeren, om expliciet één overdraagbare stem en 
voorkeurstemmen toe te staan, om territoriale kiesdistricten mogelijk te maken, om een 
maximale kiesdrempel van vijf procent vast te leggen, om het dubbele mandaat gefaseerd af te 
schaffen en om de nationale wet van toepassing te verklaren op de intrekking van mandaten 
en het vervullen van vacatures.2 De ingrijpendere voorstellen van het verslag-
Anastassopoulos van het Parlement werden niet aangenomen door de Raad.3

Nice, Laken en de Conventie

Het Parlement slaagde er niet in de kwestie van zijn verkiezingsprocedure ter sprake te 
brengen tijdens de Intergouvernementele conferentie in Nice. In plaats daarvan werd de 
slotfase van de IGC in december 2000 gekenmerkt door de uitputtende ruzie over de 
herverdeling van de zetels in het Parlement. Uiteindelijk werd besloten de Vergadering voor 
2004-2009 (voor de op dat moment vijfentwintig staten) uit te breiden naar 732 zetels: 
Duitsland behield er 99, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk waren even sterk 
vertegenwoordigd met 78 zetels en Spanje en Polen hadden er elk 54. (Later, bij de toetreding 
van Bulgarije en Roemenië, werd besloten dat er vanaf 2009 736 zetels zouden zijn: opnieuw 
zou Duitsland er 99 houden, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk daalden naar elk 72 
zetels en Spanje en Polen naar 50.)

Het Verdrag van Nice wijzigde artikel 190, lid 5 als volgt:

Het Europees Parlement bepaalt, na raadpleging van de Commissie en met 
goedkeuring van de Raad die hiertoe met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
een besluit neemt, de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van 
de taken van zijn leden. Voor regels en voorwaarden betreffende de 
belastingregeling voor leden of voormalige leden is eenparigheid van stemmen in 
de Raad vereist.4

                                               
1 PB C 292 van 21.9.1998; de resolutie van het Parlement is opgenomen in Bijlage I. 
2 Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de 
verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen; PB L 283 van 21.10.2002.
3 Voor een volledig overzicht, zie Dr George N. Anastassopoulos The Debate on the System of Electing the 
Members of the European Parliament, voorwoord van Professor Dimitris Th. Tsatsos MEP, Athene & Brussel, 
2002  
4 Markering door de rapporteur.
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Er kwam een amendement op artikel 191 om een rechtsgrondslag te creëren voor het opstellen 
van een statuut voor Europese politieke partijen. De Raad kreeg de bevoegdheid om, in 
codecisie met het Parlement, regelgeving op te stellen met betrekking tot de Europese 
partijen, en met name de financiering daarvan. 

In de periode van herstel na de teleurstelling van het Verdrag van Nice, stelde de Verklaring 
van Laken in december 2001 diverse relevante vragen over de toekomstige rol van het 
Europees Parlement. ‘Moet de rol van het Europees Parlement worden versterkt? Moeten we 
het medebeslissingsrecht uitbreiden of niet? Moet de manier waarop we de leden van het 
Europees Parlement kiezen worden herzien? Moet er een Europees kiesdistrict in het leven 
worden geroepen, of moeten de kiesdistricten op nationaal niveau bepaald blijven worden? 
Zijn de twee systemen te combineren?’ Het moet echter worden toegegeven dat bij de 
bespreking van deze vragen door de constitutionele Conventie het kiesstelsel minder prioriteit 
kreeg dan de bevoegdheden van het Parlement en zijn plaats in het interinstitutionele 
evenwicht.1

De Conventie kwam met het zinnige voorstel dat het kiesstelsel gebonden zou moeten zijn 
aan een wet of kaderwet van de Raad, die besluit met eenparigheid van stemmen over een 
ontwerp van het Europees Parlement, en na de goedkeuring te hebben verkregen van het 
Europees Parlement.2 Wat de vorm van het Parlement betreft, stelde de Conventie voor dat de 
Europese Raad met eenparigheid van stemmen moest besluiten over een ontwerp van het 
Europees Parlement, na de goedkeuring te hebben verkregen van het Europees Parlement. De 
omvang werd vastgesteld op 736 leden. ‘De Europese burgers zijn degressief evenredig 
vertegenwoordigd, met een minimum van vier leden van het Europees Parlement per 
lidstaat.’3 Daarnaast zou het Handvest van de grondrechten gaan gelden, waarvan artikel 39 
bepaalt dat elke burger het recht heeft om te stemmen of zich verkiesbaar te stellen voor het 
Europees Parlement in de lidstaat waarin hij of zij woont, onder dezelfde voorwaarden als 
onderdanen van die staat. 

De IGC van 2003-2004, die het werk van de Conventie voortzette, bracht geen wijzigingen 
aan in de procedures, maar paste de betreffende bepaling (artikel I-20, lid 2)) als volgt aan:

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

Dit kwam grotendeels overeen met een voorstel dat Duitsland ten tijde van Maastricht deed, 
maar dat toen werd verworpen. Sommigen zijn van mening dat het belang van de wijziging 
van de historische bewoordingen – van ‘vertegenwoordigers … van de volkeren van de in de 
Gemeenschap verenigde landen’ in ‘vertegenwoordigers van de burgers van de Unie’ – niet 
door iedereen werd opgemerkt. Hoewel de term “volkeren” geen duidelijke juridische 
betekenis heeft in het huidige Verdrag, was die verandering naar “burgers” niet toevallig: de 

                                               
1 De rapporteur was lid van de Conventie voor de toekomst van Europa (2002-2003) en was een van de drie 
vertegenwoordigers van het Parlement op de IGC 2007. 
2 Artikel III-232 van het Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (2003). 
3 Artikel I-19, lid 2 van het Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (2003).
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verheffing van de EU-burger werd elders in het grondwettelijk verdrag nog benadrukt.1 En de 
vertegenwoordigers van het Parlement in de Conventie en de daarop volgende IGC’s hadden 
goede hoop dat de wijziging de verdere ontwikkeling van de transnationale politiek zou 
aanmoedigen, wat zou leiden tot een bredere erkenning van de postnationale politieke ruimte. 

Het Verdrag van Lissabon

Het recente verhaal van de ‘periode van bezinning’ en de onderhandelingen voor het Verdrag 
van Lissabon klinkt bekender in de oren. Op de Intergouvernementele Conferentie koos het 
Parlement ervoor noch aan te dringen op een eenvormige verkiezingsprocedure, noch – zoals 
ooit was voorgesteld - op een hervorming van de regeling voorrechten en immuniteiten. 

Afgezien van de onderhandelingen over het grondwetsaspect was er sprake van aanzienlijke 
vooruitgang. 

Het eerste statuut voor Europese politieke partijen kwam in 2003 tot stand en werd in 2007 
uitgebreid tot politieke stichtingen.2 Tevens werd in 2005 eindelijk overeenstemming bereikt 
over een statuut van de leden van het Europees Parlement.3

Terwijl de kwestie van de verkiezingsprocedure niet aan de orde werd gesteld tijdens de 
hernieuwde onderhandelingen van Lissabon voor het grondwettelijk verdrag, veroorzaakte het 
voorstel tot herverdeling van de zetels in het Parlement dat in 2009 zou worden gekozen, een 
enorme controverse. Het Parlement voldeed aan het verzoek van de Europese Raad van juni 
2007 om met een voorstel voor de herverdeling van de zetels te komen. Het Parlement 
slaagde er met het verslag-Lamassoure-Severin (2007) in op overtuigende wijze te definiëren 
hoe het beginsel van degressieve proportionaliteit in de praktijk moest worden toegepast, 
namelijk: ‘dat de verhouding tussen de bevolking en het aantal zetels van elke lidstaat moet 
variëren naargelang hun respectieve bevolking, zodat elke afgevaardigde van een meer 
bevolkte lidstaat meer burgers vertegenwoordigt dan elke afgevaardigde van een minder 
bevolkte lidstaat en omgekeerd, maar ook dat geen enkele minder bevolkte lidstaat meer 
zetels heeft dan een meer bevolkte lidstaat’.4

Eén staat, Italië, verwierp echter het voorstel om dit land, in overeenstemming met het 
bovenstaande, 72 zetels te geven, terwijl het Verenigd Koninkrijk er 73 kreeg en Frankrijk 74. 
In de laatste minuten van de IGC werd een compromis bereikt waarbij de grootte van het 
Parlement werd uitgebreid tot 751 leden – dat wil zeggen, 750 plus de voorzitter – en de extra 
zetel aan Italië werd toegekend. Deze regeling was echter in strijd met de strikte toepassing 
van het beginsel van degressieve proportionaliteit (zoals dat door het Parlement is 

                                               
1 Met name in artikel I-45, lid 2 waarin stond:‘ De burgers worden op het niveau van de Unie rechtstreeks 
vertegenwoordigd in het Europees Parlement ', (later door het Verdrag van Lissabon gerepliceerd in artikel 10, 
lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).
2 Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het 
statuut en de financiering van politieke partĳen op Europees niveau, PB L 297 van 15.11.2003; en Verordening 
(EG) nr. 1524/2007 van de Raad van 18 december 2007; PB L 343 van 15.11.2003;
3 Besluit 2005/684/EG, Euratom van het Europees Parlement van 28 september 2005 houdende aanneming van 
het Statuut van de leden van het Europees Parlement (PB L 262 van 7.10.2005).
4 Uit alinea 6 van het verslag-Lamassoure-Severin, aangenomen op 11 oktober 2007 met 378 stemmen voor en 
154 tegen, met 109 onthoudingen; A6-0351/2007 (PB C 227 E van 4.9.2008, blz. 132).



PE441.236v01-00 10/39 DT\815762NL.doc

NL

gedefinieerd), want een Italiaans parlementslid zou minder mensen vertegenwoordigen dan 
een Spaanse collega, ondanks het feit dat Spanje minder inwoners telt dan Italië.1 Ondanks 
deze smet op de zuiverheid is de definitie van degressieve proportionaliteit van Lamassoure-
Severin aanvaard, althans in theorie, door zowel het Parlement als de Raad.

Hoe dan ook, na het kleine drama over de parlementszetels werd het Verdrag van Lissabon op 
13 december 2007 eindelijk ondertekend, en trad het elf maanden later, op 1 december 2009, 
in werking. 

Artikel 14 van het nieuwe Verdrag betreffende de Europese Unie luidt als volgt2:

1. Het Europees Parlement oefent samen met de Raad de wetgevingstaak en de 
begrotingstaak uit. Het oefent onder de bij de Verdragen bepaalde voorwaarden 
politieke controle en adviserende taken uit. Het kiest de voorzitter van de Commissie. 

2. Het Europees Parlement bestaat uit vertegenwoordigers 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 lidstaat krijgt meer dan zesennegentig zetels toegewezen.

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

4. Het Europees Parlement kiest uit zijn leden de voorzitter en het bureau.

Artikel 223 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie luidt als volgt:

1. Het Europees Parlement stelt een ontwerp op met het oog op de vaststelling van 
de nodige bepalingen voor de rechtstreekse algemene verkiezing van zijn leden 
volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure of volgens beginselen die alle 
lidstaten gemeen hebben. 

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure en na goedkeuring van het Europees Parlement, dat met 
meerderheid van stemmen van zijn leden een besluit neemt, de nodige bepalingen 
vast. Deze bepalingen treden pas in werking nadat zij door de lidstaten 
overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn goedgekeurd.

                                               
1 De politieke overeenstemming over de herverdeling van de zetels werd op 14 december 2007 door de Europese 
Raad bevestigd (paragraaf 5 van de Conclusies van het voorzitterschap). . 
2 Verwijzingen naar het Verdrag van Lissabon zijn afkomstig uit de geconsolideerde versie van de Verdragen, 
PB C 115 van 9.5.2008.
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2. 2. Het Europees Parlement bepaalt, op eigen initiatief volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure bij verordeningen, na raadpleging van de Commissie en met 
goedkeuring van de Raad die hiertoe met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
een besluit neemt, de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van 
de taken van zijn leden. Voor regels en voorwaarden betreffende de 
belastingregeling voor leden of voormalige leden is eenparigheid van stemmen in de 
Raad vereist. 

In de loop van de langdurige onderhandelingen over de herziening van de Verdragen heeft de 
EU aanzienlijke vooruitgang geboekt heeft bij het vastleggen van de basisvoorwaarden voor 
uniforme verkiezingen van het Europees Parlement, hoewel er nog geen uniforme kieswet is. 
Ondertussen is er al een bevredigende oplossing gevonden voor verscheidene problemen 
waarvoor de vorige rapporteurs in dit dossier zich gesteld zagen, met name:

 er is een vorm van evenredige vertegenwoordiging in alle staten;
 het dubbele mandaat is afgeschaft;
 er zijn Europese politieke partijen en stichtingen opgericht en deze beschikken over 

financiële middelen;
 de voorwaarden voor leden van het Europees Parlement zijn geharmoniseerd.

Daarnaast zijn er ook kwesties die bij het begin van de opzet om rechtstreekse verkiezingen te 
introduceren, problematisch leken, maar nu - dankzij de opgedane ervaring - niet meer, 
bijvoorbeeld de verkiesbaarheid van onafhankelijke kandidaten en de controle van 
verkiezingsuitgaven. Problemen konden hier worden voorkomen door simpelweg nationale 
discretionaire bevoegdheid en kiespraktijken toe te passen. 

Niettegenstaande de reeds geboekte vooruitgang is verzocht met dit verslag de herziening van 
de Akte van 1976 betreffende rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement aan de 
orde te stellen. Twaalf jaar nadat het Parlement het dossier de laatste keer behandelde met het 
verslag-Anastassopoulos en een ruim vier jaar vóór een eventuele haalbare hervorming van de 
verkiezingsprocedure van kracht zou kunnen worden (in 2014), lijkt het nu inderdaad het 
goede moment om de aanzet te geven tot verdere hervormingen. 

Het gewicht en de bevoegdheden van het Parlement zijn sinds 1979 aanzienlijk toegenomen. 
Dat is niet weerspiegeld in de vrij beperkte wijzigingen die sindsdien in de Verkiezingsakte 
van 1976 zijn aangebracht. Nu het Verdrag van Lissabon eindelijk van kracht is geworden, 
hebben de leden van het Europees Parlement veel meer macht gekregen. Het Parlement 
behoeft en verdient een kiesstelsel en een interne organisatie die afgestemd zijn op zijn 
nieuwe taken. 

Het streven naar degressieve proportionaliteit

Aangezien het Verdrag van Lissabon nog niet van kracht was, werden de verkiezingen van 
2009 “uitgevochten” op basis van het Verdrag van Nice (736 zetels, en tussen 5 en 99 zetels 
per lidstaat). In ieder geval is er vóór de verkiezingen van 2014 een volledige herverdeling 
van de zetels nodig om rekening te kunnen houden met de bepalingen van het Verdrag van 
Lissabon, alsmede met demografische veranderingen en de eventuele toetreding van nieuwe 
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landen tot de Unie.1

 Het beginsel van degressieve proportionaliteit is een elegant federalistisch concept waarbij de 
belangen van kleinere minderheden worden beschermd doordat de landen met minder 
inwoners naar verhouding ruimer vertegenwoordigd zijn dan de landen met meer inwoners. 
Ondanks het feit dat de Europese Raad van december 2007 zich bereid verklaarde om 
akkoord te gaan met het voorstel van het Europees Parlement is het beginsel van degressieve 
proportionaliteit nog altijd niet in de praktijk vertaald.   Het Parlement van 2004 telde tien 
landen die teveel of te weinig EP-leden hadden. In het huidige in juni 2009 gekozen 
Parlement zijn dat er negen. Zelfs na de toelating van de 18 extra 'Lissabon-leden' zullen er 
vijf 'overtredingen' blijven bestaan, zoals uit het overzicht en de grafiek in Bijlage II blijkt.

Het is belangrijk te erkennen dat het huidige 'systeem' voor de verdeling van zetels niet meer 
is dan een politieke afspraak – die ook nog eens voortdurend verandert. Een van de 
duidelijkste destabiliserende factoren is het feit dat de bevolking van Duitsland snel 
terugloopt en het feit dat het verschil tussen dit land en Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
Italië, waar de bevolking juist toeneemt, de komende decennia steeds kleiner zal worden.  
Indien Duitsland het maximale aantal zetels (96) houdt ondanks een teruglopend 
bevolkingscijfer, zullen de daarop qua aantal inwoners volgende landen een veel groter aantal 
zetels moeten krijgen dan zij nu hebben. Een dergelijk resultaat zal de belangen van de 
middelgrote staten behoorlijk in het gedrang brengen, waardoor de degressieve 
proportionaliteit in gevaar komt. Demografische veranderingen vormen dus een geduchte 
uitdaging voor de voortzetting van de huidige regeling, om nog maar te zwijgen over de 
onvermijdelijke politieke koehandel waarmee de herverdeling van zetels gepaard gaat. 

In het Verdrag wordt in ieder geval gezegd dat geen enkel land meer dan 96 zetels kan 
krijgen, hetgeen de mogelijkheid biedt om het aantal zetels van Duitsland geleidelijk omlaag 
te brengen overeenkomstig zijn afnemende bevolkingscijfer.2 Aan de andere kant van de 
schaal is er echter geen flexibiliteit: zes zetels is het absolute minimum. Er zij aan herinnerd 
dat tot de landen die de komende twee decennia mogelijk toetreden in ieder geval Kroatië, 
IJsland, de zes landen op de westelijke Balkan en Turkije behoren. 

Het probleem om iedereen overeenkomstig het beginsel van degressieve proportionaliteit een 
eerlijk aantal zetels toe te kennen en toch onder het plafond van 751 te blijven valt 
rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Parlement, dat krachtens het Verdrag van 
Lissabon het recht (en de plicht) heeft gekregen het initiatief te nemen om de samenstelling 
van het Parlement tijdens elke zittingsperiode te wijzigen. Ook is het Parlement 
verantwoordelijk voor het voordragen van tijdelijke extra EP-leden uit kandidaatlanden 
tijdens een vijfjarige zittingsperiode. 

Het feit dat Duitsland verhoudingsgewijs ondervertegenwoordigd is in het Europees 
                                               
1 In het geval dat Kroatië toetreedt tot de EU gedurende de zittingstermijn van het Parlement 2009-2014, zullen 
de zetels van dit land tijdelijk worden toegevoegd aan de bestaande 751, zoals ook is gebeurd bij Bulgarije en 
Roemenië. Hetzelfde geldt voor IJsland. 
2 Artikel 14, lid 2, VEU. Niettemin zij erop gewezen dat het nu overbodig geworden ontwerpbesluit van de 
Europese Raad over de samenstelling van het Parlement 2009-2014 voorschrijft dat "de … minimum- en 
maximumaantallen ten volle (moeten) worden benut zodat het spectrum van zetels (…) zo min mogelijk 
verwijderd is van het spectrum van bevolkingen in de lidstaten". Dit is eerlijk gezegd bizar. 
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Parlement maakte deel uit van de argumenten van degenen die bij het Duitse 
Bundesverfassungsgericht een klacht indienden tegen het Verdrag van Lissabon.  In zijn 
arrest van juni 2009 concludeerde dit gerechtshof, na een interessante verhandeling over de 
voordelen van degressieve proportionaliteit, dat het systeem zoals dit in het Verdrag wordt 
voorgesteld, aanvaardbaar is omdat de EU niet voldoet aan de criteria voor een federale staat. 
Het gerechtshof kwam tot de slotsom dat het Europees Parlement, ondanks het feit dat de 
Unie pretendeert dat er sprake is van een Europees burgerschap, in werkelijkheid bestaat uit 
nationale contingenten. Anders dan de Duitse Bondsdag is het Europees Parlement geen 
vergadering van gelijke leden. Evenmin is het de hoogste autoriteit van het Europese 
soevereine volk. De vertegenwoordiging van Duitsland op andere punten in het bestuurlijke 
stelsel van de Unie vormt een compensatie voor wat onder andere omstandigheden als 
oneerlijke behandeling van het land in het Europees Parlement zou kunnen worden 
beschouwd. Daarnaast bevat het Verdrag optionele instrumenten voor transnationale 
participerende democratie, zoals het burgerinitiatief, die een nuttige aanvulling vormen op de 
rol van EP-leden.1

De uitspraak van het gerechtshof in Karlsruhe over het Verdrag van Lissabon blijft 
controversieel. Ook voor wie de conclusies ervan niet wil aanvaarden is evenwel duidelijk 
hoe gevoelig de vraag ligt hoe de samenstelling van het Parlement er in de toekomst moet 
uitzien. In iedere geval is het, nu het Verdrag van Lissabon van kracht is, voor een besluit 
over de toekomstige samenstelling van het Parlement van essentieel belang dat het beginsel 
van degressieve proportionaliteit zorgvuldig wordt toegepast, willen klachten bij het Europees 
Hof van Justitie worden voorkomen. 

Wellicht is het nu tijd om nadrukkelijker te streven naar een mathematische formule voor de 
verdeling van de zetels, die duurzaam, transparant en ongevoelig voor politieke 
omstandigheden is.2

Uitbreiding van het stemrecht

Het mag duidelijk zijn dat aangezien de nationaliteitswetten van land tot land sterk 
verschillen, ook de toegang tot de rechten van het EU-burgerschap van lidstaat tot lidstaat 
verschillen. Verder is ook de positie van onderdanen van één staat die voor langere tijd in een 
andere lidstaat verblijven, verre van uniform geregeld. Dit is inzonderheid relevant met 
betrekking tot het verlies van stemrecht in het thuisland en de mogelijkheid al dan niet 
stemrecht te verkrijgen in het woonland.3 Als men bedenkt dat de zevenentwintig complexe 
kieswetten nog bovenop de zevenentwintig nationaliteitswetten komen, wordt al snel 
duidelijk dat het zeer onpraktisch en zeer ondoelmatig zou zijn als de Unie een grootschalig 
harmoniseringsprogramma zou lanceren.4

                                               
1 Arrest van het Bundesverfassungsgericht van 30 juni 2009, met name de paragrafen 279-297; 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html
2 Zie bijvoorbeeld Victoriano Ramirez et al, 'Degressively Proportional Methods for the Allotment of the 
European Parliament Seats Amongst the EU Member States' in Mathematics and Democracy, Springer, Berlijn 
2006. 
3 Britse staatsburgers verliezen bijvoorbeeld het recht te stemmen voor de Britse verkiezingen wanneer ze meer 
dan 15 jaar in het buitenland verblijven. 
4 De EU heeft tot nog toe terecht een voorzichtige aanpak gevolgd: zie Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
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Er is dus nog steeds sprake van een ernstig probleem omtrent het verlies van stemrecht van 
EU-burgers die besluiten gebruik te maken van hun EU-recht om in een andere lidstaat te 
wonen. Het verwijderen van juridische belemmeringen voor het vrije verkeer heeft in de 
praktijk niet geleid tot een uitbreiding van het democratische stemrecht.1

In de loop der jaren zijn er evenwel aanzienlijke inspanningen geweest om mensen op te 
roepen tot deelname aan de Europese verkiezingen. Er is met name aandacht besteed aan EU-
burgers die in een andere lidstaat wonen dan die waarvan ze onderdaan zijn – een groeiend 
aantal mensen dat nu ongeveer 2 procent van de totale bevolking van de EU vormt. De 
Commissie Barroso I deed een poging tot herziening van Richtlijn 93/109/EG van de Raad 
van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de 
Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn.2

Het Parlement stond achter de voorstellen van de Commissie om de bureaucratische 
procedures met betrekking tot registratie als kiezer of kandidaat en met betrekking de 
verificatie van de geldigheid van dergelijke registraties door de staten te vereenvoudigen. Het 
Parlement was het echter niet eens met het algehele verbod op kandidaatstelling in meerdere 
staten tijdens dezelfde verkiezingen dat is opgenomen in de wetgeving van 1993, en verzocht 
de Raad de bestaande beperkingen te versoepelen. Het Parlement baseerde zijn standpunt op 
het feit dat artikel 8 van de Akte van 1976 weliswaar dubbel stemmen verbiedt, maar dat een 
dergelijk uitdrukkelijk verbod niet geldt voor kandidaatstelling, en daarnaast op het feit dat 
uitbreiding van het transnationale karakter van het EU-bestel in zekere mate afhankelijk is van 
de potentiële mogelijkheid om te stemmen op kandidaten met een andere nationaliteit dan die 
van de kiezer zelf. Het Parlement wilde er ook voor zorgen dat de staat waar een burger 
woont niet automatisch verplicht is die burger het stemrecht te ontnemen als deze zijn of haar 
stemrecht in een andere lidstaat is kwijtgeraakt. De leden van het Parlement waren van 
mening dat het in beide gevallen de verantwoordelijkheid van de betrokken staten zou moeten 
zijn om per geval over dergelijke zaken te beslissen, teneinde discriminatie te voorkomen. Ze 
verwezen naar de in het Verdrag van Maastricht geïntroduceerde bepaling dat elke burger het 
recht heeft om te stemmen of zich verkiesbaar te stellen voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in de staat waar hij of zij woont, onder dezelfde voorwaarden als 
onderdanen van die staat.3

Een radicalere optie zou zijn om het toepassingsgebied van de EU-wetgeving verder uit te 
breiden ten einde EU-burgers in staat te stellen niet alleen deel te nemen aan Europese en 
gemeenteraadsverkiezingen, maar ook aan nationale en regionale parlementsverkiezingen. 
Een dergelijk initiatief op EU-niveau zou ongetwijfeld worden beschouwd als een duidelijke 

                                                                                                                                                  
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden; PB L 158 van 30.04.2004. 
1 Zie Dimitry Kochenov, 'Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State 
of Nationality: An Ignored Link?' in Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ), 2009, no. 2. 
2 PB L 329 van 30.12.1993. 
3 Verslag Duff (A6-0267/2007) over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 
93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn. Door het Parlement aangenomen op 26 september 
2007 (PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 193), maar in de Raad is de kwestie nog altijd niet opgelost. 
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schending van de samenhangende beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Een 
voorstel in deze zin, dat een wijziging van artikel 22 VWEU veronderstelt, zou dan ook 
uitvoerig tegen het licht moeten worden gehouden door een Conventie die uiteraard leden van 
nationale parlementen en regeringen, de Commissie en EP-leden zou moeten omvatten. 

In afwachting van een dergelijke wijziging van het Verdrag kan een federalistisch gezinde 
kerngroep van staten misschien een poging doen tot nauwere samenwerking op het gebied 
van de kieswetgeving. Een uitbreiding van het bilaterale wederzijdse stemrecht, zoals 
momenteel bestaat tussen het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus en Malta, zou een andere 
manier zijn om de politieke rechten van EU-burgers te ontwikkelen zonder officiële EU-
interventie.1 Men kan ook een verzoekschrift betreffende het kiesrecht op initiatief van de 
burgers verwachten op grond van de nieuwe bepaling van het Verdrag van Lissabon.2 Als het 
politieke klimaat ooit gunstiger zou worden voor een vergroting van de politieke inhoud van 
het EU-burgerschap, kan de Raad nog altijd maatregelen nemen om het toepassingsgebied 
van de burgerrechten uit te breiden, zonder daartoe een IGC te moeten organiseren.3

Nationaliteit en burgerschap

Het Italiaanse protest betreffende het aantal zetels in het Parlement na 2009, dat van start ging 
tijdens de IGC in Lissabon, was deels gebaseerd op de bewering dat het nieuwe verdrag 
ervoor zou zorgen dat de zetelverdeling in het Parlement niet meer afhankelijk zou zijn van 
het aantal inwoners, maar van het aantal burgers. Dat maakt inderdaad een verschil uit, zeker 
voor landen die, zoals Italië, meer dan andere landen weigerachtig staan tegenover het 
naturaliseren van immigranten. Volgens Eurostat is het echter onmogelijk nauwkeurige cijfers 
te geven, zeker in deze tijd waarin mensen zich op grote schaal over de interne grenzen van de 
EU verplaatsen. Eurostat blijft op het standpunt staan dat overeenkomstig de VN-verdragen 
het aantal ingezetenen de meest betrouwbare demografische vergelijkingsfactor is. Eurostat 
schat dat 94 procent van de EU-bevolking in zijn land van herkomst woont, dat 4 procent 
geen EU-burger is en dat slechts 2 procent EU-burgers zijn die in een andere lidstaat wonen.

Er zij aan herinnerd dat het EU-burgerschap volgens de definitie volledig afhankelijk is van 
het verkrijgen van de nationaliteit van een lidstaat. Het is niet mogelijk EU-burger te zijn 
zonder de nationaliteit van een lidstaat te bezitten. Het is jammer dat in vrijwel alle staten het 
naturalisatieproces en het verkrijgen van dubbele nationaliteit steeds moeilijker worden. 
Bovendien gaat elke staat zijn eigen weg, zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn 
handelingen voor de inhoud en kwaliteit van het EU-burgerschap.

Deze unilaterale tendensen sporen niet geheel met de inspanningen om de EU-Verdragen in 
burgervriendelijke zin aan te passen. Het Verdrag betreffende de Europese Unie, als 
gewijzigd door het Verdrag van Lissabon, laat geen twijfel bestaan over wat EU-burgerschap 
betekent:

Artikel 9

                                               
1 Voor een uitvoerige bespreking van deze kwesties, zie Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the 
European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
2 Artikel 11, lid 4, VEU. 
3 Artikel 25 VWEU. 
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De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar 
burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties. 
Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het 
burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap en treedt niet in de 
plaats daarvan.

Artikel 10

1. De werking van de Unie is gegrond op de representatieve democratie.

2. De burgers worden op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd in 
het Europees Parlement.

De lidstaten worden in de Europese Raad vertegenwoordigd door hun staatshoofd of 
hun regeringsleider en in de Raad door hun regering, die zelf democratische 
verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale parlement of aan hun burgers.

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. 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.

De EU kent dus niet één enkele definitie van het burgerschap, maar wel zevenentwintig 
nationale varianten. De nationaliteitswetten van de zevenentwintig EU-lidstaten lopen sterk 
uiteen.1 Sommige landen kennen speciale privileges toe aan personen met de nationaliteit van 
een derde land waarmee ze een oeroude band van verwantschap hebben; andere doen dat zeer 
nadrukkelijk niet. In sommige landen gelden nog residuele rechten voor onderdanen van 
vroegere koloniën; in andere niet. Ook zijn er veel verschillen tussen de lidstaten in de manier 
waarop zij omgaan met de burgerrechten van hun overzeese of afhankelijke gebieden. De EU 
heeft nooit een poging ondernomen om deze wetten te harmoniseren, maar wel zijn er veel 
voorbeelden van imitatie tussen landen. Het Europese Hof van Justitie heeft verklaard dat het 
recht van de lidstaten om zelf de voorwaarden voor de verwerving en het verlies van de 
nationaliteit te bepalen, beperkt wordt door de plicht de EU-wetgeving na te leven.2 In deze 
context heeft de beslissing van Spanje van 2005 om niet minder dan 700.000 immigranten te 
naturaliseren zonder overleg te plegen met zijn partners, veel aandacht gekregen. 

Ook al zou er een onderlinge aanpassing van de kieswetten plaatsvinden, dan zou het 
probleem van de zetelverdeling in het Europees Parlement echter nog niet opgelost zijn. Zijn 
de veranderingen die door het Verdrag van Lissabon worden aangebracht in artikel 14 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de status van EU-burger, echt van belang in dit 
                                               
1 Zie Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk en Harald Waldrauch (ed.), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Instituut voor Europees Integratieonderzoek, Oostenrijkse 
Academie van Wetenschappen, Wenen, januari 2006. 
2 Zie bijvoorbeeld de zaken C-369/90 Micheletti [1992], C-145/04 Spanje tegen het Verenigd Koninkrijk [2006] 
(Gibraltar) en C-300/04 Eman en Sevinger tegen het College van burgemeester en wethouders van Den Haag 
[2006] (Aruba).
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verband? Moeten we EU-burgers tellen in plaats van nationale inwoners? Zo ja, wie is er dan 
precies een burger van de Unie? Of sluiten we ons aan bij de stelling van James Madison dat 
vertegenwoordiging in het parlement in de republiek eerder een geboorterecht is dan een 
burgerlijk privilege? Dat zou inhouden dat het Europees Parlement niet alleen de jure EU-
burgers (als gedefinieerd in het Verdrag betreffende de Europese Unie) vertegenwoordigt, 
maar iedereen die woont op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van minderjarigen en 
ingeburgerden, en dat het Parlement dus ook een zorgplicht heeft ten opzichte van al deze 
inwoners. Als dat het geval is en er voor het overige ook niets verandert, lijkt de traditionele 
zetelverdeling in het Parlement op basis van de totale bevolking – om nog te zwijgen van de 
stemmentelling in de Raad – nog steeds de juiste en mag deze niet worden gewijzigd zonder 
dat daar diepgaand over is nagedacht. 

De behoefte aan verdere hervorming

Het Europees Parlement mag niet te snel tevreden zijn met zijn eigen kiesstelsel. Als het de 
voordelen van een pluralistische liberale democratie wil blijven aanprijzen bij andere landen, 
dient het ook kritischer naar zichzelf te kijken. 

In 2009 voerde de OVSE/ODIHR de eerste volledige waarnemingsmissie naar de Europese 
parlementsverkiezingen uit. Zijn bevindingen zijn interessant.1 In de eerste plaats verbaasde 
het OVSE-team zich erover hoe verschillend de verkiezingen in elk land waren, wat betreft de 
variatie in de methodes voor de zetelverdeling, de mogelijkheid om voorkeurstemmen uit te 
brengen, de toewijzing van restzetels, kiesstelsels, stemrecht, kandidaatstelling, benoeming 
van kandidaten, kiesdistricten en dagen waarop gestemd werd.   Ook vonden de internationale 
waarnemers het vreemd dat het de Europese politieke partijen praktisch verboden is 
verkiezingscampagnes te voeren.2

De OVSE/ODIHR oefende met name kritiek uit op:

 het gebrek aan harmonisatie van de eisen voor kandidaatstelling in de hele EU;
 het feit dat sommige staten geen voorschriften kennen op basis waarvan individuele 

kandidaten overeenkomstig de OVSE-afspraken aan de verkiezingen kunnen 
deelnemen;

 het feit dat sommige staten geen voorschriften kennen met betrekking tot het 
stemrecht van met name gevangenen en EU-inwoners die niet de nationaliteit van één 
van de lidstaten bezitten;

 het gebrek aan mogelijkheden in sommige staten om in beroep te gaan tegen een 
rechterlijke uitspraak over verkiezingsresultaten; 

 het feit dat sommige staten geen voorschriften kennen die adequate toegang voor en 
samenwerking met nationale en internationale waarnemers waarborgen, 
overeenkomstig de OVSE-afspraken.

Hun aanbevelingen luidden onder meer als volgt:

                                               
1 OSCE/ODIHR Expert Group Report, Elections to the European Parliament, 4-7 June 2009, Warschau, 22 
september 2009. 
2 Verordening (EG) nr. 2004/2003, als gewijzigd in 2007. 



PE441.236v01-00 18/39 DT\815762NL.doc

NL

 de huidige benadering van bewustmakingscampagnes zou op sommige punten moeten 
worden herzien om de doeltreffendheid ervan te verbeteren en de eventuele schijn van 
partijdigheid weg te nemen;

 de nationale wetgeving inzake campagnes zou op adequate wijze rekening moet 
houden met de activiteiten van politieke partijen op Europees niveau; 

 de data voor de verkiezingen zouden gestroomlijnd moeten worden, zodat de 
bekendmaking van de resultaten zowel voldoet aan de behoefte aan transparantie als 
aan de noodzaak om mogelijke beïnvloeding van de resultaten in andere landen te 
voorkomen;

 de uitwisseling van informatie over ingeschreven kiezers moet worden verbeterd om 
te waarborgen dat er overal op dezelfde wijze wordt gestemd, en eventueel dubbel 
stemmen te voorkomen; 

 waar nodig moet de wetgeving worden aangepast om te voorzien in onafhankelijke 
mechanismen voor toezicht op de media ten einde te kunnen nagaan of de 
mediavoorschriften tijdens de campagneperiode worden nageleefd.

In zijn zeer nuttige rapport, dat de nodige aandacht verdient, noemt de OVSE/ODIHR talloze 
klachten van EU-burgers die kennelijk geen stemrecht hebben wanneer zij in een andere staat 
dan de hunne woonachtig zijn. De deskundigen scharen zich achter de inspanningen van de 
Commissie om de situatie met betrekking tot het actieve en passieve kiesrecht te verbeteren. 

Verzoekschriften

De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement heeft een aantal ernstige 
klachten ontvangen over bepaalde aspecten van de Europese verkiezingen. Verschillende 
hiervan zijn afkomstig van EU-burgers die op dit moment in Spanje of Malta woonachtig zijn, 
en die bezwaar aantekenen tegen het feit dat zij als gevolg van de maatregelen (of vaker nog, 
het gebrek aan maatregelen) van de plaatselijke verkiezingsinstanties niet kunnen deelnemen 
aan de Europese verkiezingen Andere klachten hebben betrekking op het feit dat onderdanen 
van andere landen geen lid kunnen worden van een politieke partij in hun nieuwe woonland. 

De meest frappante gevallen van vermoedelijke discriminatie die in verzoekschriften worden 
genoemd zijn te vinden in Letland en Estland, waar respectievelijk 20% en 12% van de 
Russische bevolking beschouwd wordt als "niet-burgers" als het om Europese en andere 
verkiezingen gaat. 

Verschillende rekwestranten uit Italië willen dat het veroordeelde criminelen verboden wordt 
zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. De algemene regel in de EU is evenwel 
dat zodra een straf is uitgezeten of een boete is betaald, er geen belemmering meer is voor 
rehabilitatie, waartoe ook deelneming aan verkiezingen behoort. De meeste landen laten het 
aan de politieke partijen - en uiteindelijk aan de kiezer - over om te bepalen wie er in het 
parlement wordt gekozen. 

Niettemin zou het, nadat nader onderzoek is verricht, mogelijk zijn dat er een recht tot 
herroeping van benoemingen tot EP-lid wordt ingevoerd, waarbij een lid dat na zijn/haar 
verkiezing in het Europees Parlement wordt veroordeeld, via een verzoekschrift van kiezers 
kan worden weggestuurd. Dit zou met name passend zijn wanneer het gaat om ernstig 
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misbruik van overheidsgeld. 

Een ander verzoekschrift heeft betrekking op de vraag waarom in het Verenigd Koninkrijk 
hereditary peers die zitting hebben in het Hogerhuis, zich niet kandidaat mogen stellen voor 
de Europese verkiezingen.1

Er zijn ook verzoekschriften ontvangen over het verlies van stemrecht van personen a) als zij 
na zekere tijd bij verkiezingen in hun land van herkomst willen stemmen, en b) als zij in hun 
nieuwe woonland bij nationale parlementsverkiezingen willen stemmen. Zoals hierboven 
besproken zou uitbreiding van het stemrecht tot nationale verkiezingen een wijziging van het 
Verdrag vereisen, en zou specifiek hiervoor dan ook een Conventie moeten worden ingesteld 
die zich over de relatie tussen het EU-burgerschap en electorale hervorming zou moeten 
buigen. 

De Conventie zou moeten worden verzocht zich ook te buigen over alle andere kwesties die 
in de verzoekschriften aan het Parlement en door de OVSE/ODIHR aan de orde worden 
gesteld. 

Legitimiteit en opkomst

Het Europees Parlement koestert terecht de wens meer aanzien van het publiek te genieten, 
zodat het het middelpunt van de nieuwe Europese politieke ruimte wordt, het aanvaarde 
forum van de interne politieke markt 

dat Europese wetten en begrotingen vaststelt, en de uitvoerende macht om verantwoording 
vraagt.

 Tot op heden wordt de politieke legitimiteit van het Parlement ondermijnd door de 
voortdurende daling van de opkomst bij verkiezingen, schaarse media-aandacht, apathische 
politieke partijen en zelfs latente jaloersheid van sommige nationale parlementen wegens zijn 
toenemende bevoegdheden. Het valt niet mee om het deprimerende feit te aanvaarden dat de 
gemiddelde opkomst bij de Europese parlementsverkiezingen voortdurend is gedaald, van 
63% in 1979 naar 43,1% in 2009.2

Hoe dan ook is de afnemende opkomst een teken dat de bevolking zich steeds minder voor 
Europese zaken interesseert. Niettemin verhullen de gemiddelde opkomstcijfers dat er sprake 
is van zeer grote verschillen tussen landen, als gevolg van juridische, historische en actuele 
omstandigheden. De vraag hoelang een land al lid is van de EG/EU, of er corruptie voorkomt, 
en of er binnenkort landelijke verkiezingen zijn is bijvoorbeeld van grote invloed op de 
opkomst.3In 2009 bedroeg de opkomst in Luxemburg meer dan 90%, in Slowakije 
daarentegen minder dan 20%. Een belangrijke factor is het verschil tussen nationaal en 
Europees stemgedrag: het gemiddelde verschil bij de Europese verkiezingen in 2009 was 
25%, hetgeen betekent dat slechts twee op de drie kiezers bij nationale verkiezingen ook voor 
                                               
1 Het antwoord is ironisch genoeg dat het resterende aristocratische element in het Hogerhuis het enige deel van 
die vergadering vormt dat wordt gekozen (door hun peers). 'Life peers' worden niet gekozen en kunnen geen 
ontslag nemen uit het Hogerhuis. 
2 Zie bijlage III. 
3 In België, Cyprus en Luxemburg geldt stemplicht. 
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het Europees Parlement gingen stemmen. In Nederland bedroeg de verhouding één op twee.1

Kan een officiële hervorming van de verkiezingsprocedure het opkomstprobleem oplossen? 
De criteria voor het starten van een nieuwe periode van hervormingen moeten zorgvuldig 
worden bepaald. We streven niet naar uniformiteit omwille van de uniformiteit. Bij het 
tegemoetkomen aan de problemen die worden ondervonden op nationaal niveau, moeten we 
een realistische aanpak volgen. Door middel van - noodgedwongen - geleidelijke stappen zijn 
veel van de in de jaren '50 van de vorige eeuw door de stichters van de Unie vastgestelde 
doelstellingen in de loop der jaren gerealiseerd. Het is weinig waarschijnlijk dat deze 
hervorming de laatste zal zijn: sterke parlementen passen zich gemakkelijk aan aan de 
veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden. In het geval van de EU is het 
tempo en de omvang van de toekomstige uitbreiding een grote onbekende. Het zou 
onverstandig zijn om nu, zonder de toekomstige omvang en vorm van de Unie te kennen, te 
proberen het definitieve lot van de postnationale parlementaire democratie in Europa te 
bezegelen. 

Maar we weten op zijn minst genoeg over de alternatieve scenario's voor de toekomst van 
Europa om er zeker van te kunnen zijn dat een sterk, vitaal, rechtstreeks verkozen Parlement 
de kern moet - en zal - vormen van het bestuursstelsel. 

Voorrechten en immuniteiten

Wat het Protocol over voorrechten en immuniteiten betreft zijn er nog belangrijke zaken af te 
wikkelen. Dit instrument dateert van bijna vijftig jaar geleden, toen leden van het Europees 
Parlement tegelijkertijd lid waren van hun nationale parlement, en toen het ongetwijfeld 
passend was dat nationale autoriteiten bepaalden onder welke omstandigheden voor EP-leden 
immuniteit ten opzichte de nationale wetgeving gold. Tegen de tijd dat er een akkoord werd 
bereikt over het statuut van de leden in 2005 vond het Parlement evenwel dat het Protocol 
moest worden gemoderniseerd moest worden zodat het zou aansluiten bij de huidige status 
van het Parlement als onafhankelijke, rechtstreeks gekozen en volledig 
verantwoordingsplichtige vergadering. Er zijn een aantal conflicten geweest tussen de 
nationale en de EU-regelingen inzake de verificatie van de geloofsbrieven van EP-leden en 
inzake het bezetten van vacante zetels, waardoor er grote verschillen tussen de rechtspositie 
van EP-leden in hun 27 landen van herkomst aan het licht kwamen. Het Parlement zou nu 
over de mogelijkheid moeten beschikken om stappen te ondernemen tegen de intrekking van 
een mandaat door een lidstaat indien de nationale wetgeving in tegenspraak is met de Akte of 
het recht van de Europese Unie.

De Raad is er als integraal bestanddeel van de overeenkomst inzake het statuut van de leden 
mee akkoord gegaan om zich te buigen over alle consequenties die dit statuut voor het 
primaire recht zou kunnen hebben. Het Parlement heeft verzocht zijn resolutie van juni 2003 
over nieuwe bepalingen inzake voorrechten en immuniteiten van EP-leden als grondslag voor 
deze beschouwing te gebruiken.2 Tot dusver is er op dit vlak geen vooruitgang geboekt. Wat 

                                               
1 Zie de studie van Richard Rose en Gabriela Borz, Variability in European Parliament Turnout: political causes 
and implications, Studies in Public Policy Number 466, Centre for the Study of Public policy, University of 
Aberdeen, 2010. 
2 Zie PB C 68 E van 18.3.2004, blz. 115-126 en PB C 303 E van 13.12.2006, blz. 830-831. 
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er nu, na Lissabon, nodig is, is dat deze belangrijke kwesties op de agenda van een Conventie 
worden gezet die tot taak krijgt alle aspecten van een parlementaire hervorming aan te 
snijden. 

Gebrek aan gender- en etnisch evenwicht

Sinds de eerste verkiezingen in 1979 is het aantal vrouwelijke EP-leden verdubbeld en ligt nu 
bij 35,5% van het totale aantal leden. Ook hier zijn duidelijke verschillen tussen de landen te 
zien. In het Parlement van 2009 hebben Finland en Zweden meer vrouwelijke dan mannelijke 
EP-leden; minder dan een derde van de leden uit Slovenië, Litouwen, Ierland, Italië, Polen, de 
Tsjechische Republiek en Luxemburg zijn vrouwen; en Malta telt geen enkel vrouwelijk EP-
lid.1

Wij stellen niet voor om quota in te voeren om het gebrek aan evenwicht tussen het aantal 
vrouwelijke en mannelijke leden te verhelpen. Wel zou er bij de politieke partijen op moeten 
worden aangedrongen naar een streefcijfer van ten minste 40% vrouwen in 2014 toe te 
werken, zoals aanbevolen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. 

Er zij op gewezen dat in vrijwel alle staten de vertegenwoordiging door vrouwen in het 
Europees Parlement groter is dan in de nationale parlementen. 

De situatie wat betreft etnische minderheden is zeer veel slechter. Er zijn zeer weinig 
Aziatische of Afro-Caribische EP-leden. Wil het burgerschap van de EU ook voor 
immigrantengemeenschappen en hun nakomelingen een realiteit worden, dan moeten de 
politieke partijen ervoor zorgen dat hun hoogste kandidaten uiteenlopende etnische 
achtergronden hebben. 

Conclusies

Uit bovenstaande verhandeling blijkt duidelijk dat er met betrekking tot de 
verkiezingsprocedure nog een aanzienlijk aantal belangrijke kwesties zijn die, indien 
doeltreffend aangepakt, de Parlementsverkiezingen in de toekomst uniformer moeten maken 
en voordelen moeten opleveren op het gebied van cohesie, legitimiteit, doeltreffendheid en 
pluralisme.2

Wij hebben reeds kenbaar gemaakt dat een Conventie over electorale hervorming ons inziens 
nodig en wenselijk is, ten einde het complexe geheel van onderling samenhangende kwesties 
als stemrecht, opkomst, samenstelling, voorrechten en kiesstelsel grondig en op 
democratische wijze te behandelen.  In ieder geval zou het nuttig zijn de bestaande nationale 
kiesstelsels tegen het licht te houden om de meest in het oog springende verschillen en 

                                               
1 Zie bijlage IV.
2 De rapporteur is dankbaar voor de stimulerende bijdragen van de zijde van de deelnemers aan een workshop 
over Burgerschap en verkiezingsprocedure die op 25 en 26 maart 2008 te Brussel heeft plaatsgevonden. 
Hiervoor werden papers opgesteld door Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann & Simon Hix, Eva 
Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie en Jo Shaw. Deze papers en een samenvatting van de discussie zijn te vinden 
op: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN 
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anomalieën glad te strijken.1

Weliswaar moet het stimuleren van een hogere opkomst één van de belangrijkste 
doelstellingen van een electorale hervorming zijn, maar er zullen ook een aantal voorstellen 
worden ingediend - bijvoorbeeld de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd - die niet 
bijdragen tot dit doel en toch een zekere waarde hebben. 

Het essentiële doel is de Europese dimensie van deze verkiezingen beter te laten uitkomen, 
zodat de publieke opinie en de media participeren in de politieke keuzes voor de toekomst van 
de Europese Unie. Hierbij spelen de Europese politieke partijen een uiterst belangrijke rol. 
Zonder levensvatbare politieke partijen op federaal niveau ontbreekt er een vitaal 
democratisch element. Daarom wordt voorgesteld behalve de 751 op traditionele wijze 
gekozen EP-leden uit nationale en regionale kieslijsten in het volgende Parlement in 2014 nog 
eens 25 EP-leden te laten kiezen uit een pan-Europese kandidatenlijst. De Europese politieke 
partijen zouden verantwoordelijk zijn voor het selecteren van de kandidaten, de volgorde op 
hun lijsten en het werven van stemmen. Een dergelijke innovatie zou de verkiezingen voor het 
Europees Parlement grondig wijzigen en de representativiteit ervan vergroten en de wijziging 
in het Verdrag van Lissabon weerspiegelen waarmee is vastgelegd dat de EP-leden nu 
‘vertegenwoordigers van de burgers van de Unie’ zijn in plaats van ‘vertegenwoordigers van 
de volkeren van de … landen’. 

Het uitbrengen van een stem op een kandidaat van de EU-lijst is uiteraard optioneel; hiervoor 
wordt in het stemlokaal een tweede stembiljet aan elke kiezer uitgereikt. Wellicht zal vaker 
van deze mogelijkheid gebruikt worden gemaakt naarmate de kiezer gewend raakt aan deze 
nieuwe dimensie van de politiek en de politieke partijen bedrevener worden in het campagne 
voeren in de hele EU. 

Als wij het transnationale karakter van het Europees Parlement duidelijk tot uiting willen 
laten komen is het tegelijkertijd belangrijk de kiezers niet af te schrikken door alleen de 
nadruk te leggen op de grote omvang van de Unie en de door de individuele kiezer ervaren 
afstand tot "Brussel". Zoals uit de Eurobarometer en andere opiniepeilingen telkens weer 
blijkt is de kiezer slecht op de hoogte van het bestuursstelsel van de EU. Kiezers voelen in de 
regel de meeste affiniteit met kleinere kiesdistricten. Zij reageren ook positief op de 
mogelijkheid om een keuze te kunnen maken tussen stemmen op een vaste kandidatenlijst of 
hun stem uitbrengen op een individuele kandidaat van de partijlijst. Ten aanzien van beide 
mogelijkheden kan actie worden ondernomen. Om die reden stelt het verslag voor ten eerste 
voor grotere landen de invoering van regionale of territoriale kiesdistricten verplicht te stellen 
en ten tweede het gebruik van het systeem van preferentiële halfopen kieslijsten op te leggen. 

Dit zijn de belangrijkste voorstellen van het verslag. Zij hebben tot doel de democratische 
legitimiteit van het Europees Parlement uit te breiden door de gedachte van een Europees 
burgerschap te versterken. Daarmee zullen de Europese politieke partijen een bestaansreden 
krijgen die zij tot dusver niet hebben. Ook zullen deze voorstellen een nuttige aanvulling 
vormen op de hervormingen die reeds bij het Verdrag van Lissabon zijn ingevoerd op het 
gebied van representatieve en participerende democratie. 

                                               
1 Zie bijlage V. 



DT\815762NL.doc 23/39 PE441.236v01-00

NL

Samengevat hebben de voorstellen in dit verslag betrekking op de volgende hervormingen:

1. Invoering van een transnationale kieslijst van 25 extra EP-leden die via een tweede 
stem kunnen worden gekozen, overeenkomstig een systeem van voorkeurstemmen en 
met evenveel mannen als vrouwen; 

2. Verplicht stellen van de invoering van territoriale kiesdistricten in de staten met meer 
inwoners;

3. De nadruk leggen op het uitbrengen van voorkeurstemmen via een systeem van 
halfopen lijsten (waarbij kiezers op individuele kandidaten van een partijlijst kunnen 
stemmen ten einde de volgorde van de lijst te wijzigen); 

4. Invoering van een regelmatige herziening van de verdeling van de 751 zetels tijdens 
elke parlementaire zittingsperiode, ruim voor de volgende verkiezingen, waarbij het 
beginsel van degressieve proportionaliteit wordt nageleefd en eventueel een nog 
overeen te komen mathematische formule wordt toegepast; 

5. Vergemakkelijking van de regelingen voor EU-burgers die in een ander land dan het 
hunne woonachtig zijn om zich kandidaat te stellen en zelf te stemmen;

6. Oprichting van een EU-verkiezingsautoriteit die toezicht houdt op de transnationale 
lijst en zich over klachten buigt;

7. Beperking van de kiesperiode tot het weekend om de verkiezingen spannender te 
maken en het voortijdig bekend maken van resultaten te voorkomen (waarvoor 
wijzigingen in Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk nodig zijn);

8. Verschuiving van de verkiezingen van juni naar mei om de verkiezing van de nieuwe 
Commissie te bespoedigen;

9. Invoering van een uniforme minimumleeftijd voor kiezers en kandidaten;
10. Invoering van een supranationaal stelsel van voorrechten en immuniteiten van EP-

leden;
11. Nagaan of het elektronisch stemmen kan worden uitgebreid om kiezers te mobiliseren 

en het stemmen te vergemakkelijken. 

Het hervormingsproces

Het hervormingspakket dat hier wordt voorgesteld vereist dat er een aantal instrumenten van 
het primaire EU-recht overeenkomstig uiteenlopende procedures wordt ingevoerd:

a) De invoering van een EU-lijst voor 25 extra EP-leden vereist een wijziging van artikel 
14, lid 2, van het VEU via de procedures die voor de gewone herziening van het Verdrag 
gelden, namelijk een Conventie, gevolgd door een IGC, en ratificatie door alle landen.1

 b) Voor een herziening van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten is dezelfde 
procedure nodig. 

(c) Herverdeling van de 751 zetels, op tijd voor de volgende verkiezingen, vereist een 
unaniem besluit van de Europese Raad over een voorstel en goedkeuring van het 
Europees Parlement.2

                                               
1 Artikel 48, leden 2, 3 en 4, VEU. 
2 Artikel 14, lid 2, VEU. 
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d) Andere elementen van de verkiezingsprocedure vereisen een bijzondere 
wetgevingsprocedure waarbij de Raad met eenparigheid van stemmen, op initiatief van 
en na goedkeuring door het Europees Parlement dat met meerderheid van stemmen van 
zijn leden beslist, een besluit neemt, dat weer door alle nationale parlementen moet 
worden goedgekeurd. 

Deze bijzondere wetgevingsprocedure kan de vorm krijgen van een amendement op de Akte 
van 1976, zoals in dit verslag wordt voorgesteld. Om redenen van transparantie kan het 
evenwel beter worden geacht een nieuw protocol over de verkiezingsprocedure aan de 
Verdragen toe te voegen, dat de oorspronkelijke wetgeving zou vervangen en alle 
verschillende elementen van het primaire recht die hier aan de orde komen, zou omvatten. 

Als de hier voorgestelde basishervormingen worden doorgevoerd, zullen er vervolgens 
uitvoeringsbepalingen nodig zijn, bijvoorbeeld om de nieuwe EU-verkiezingsautoriteit in het 
leven te roepen. 

Deze hervormingen zullen zowel voor de EU als voor de staten budgettaire consequenties 
hebben. 

Hoewel er verschillende instrumenten en procedures nodig zijn, vormen de hervormingen een 
samenhangend pakket maatregelen, die als geheel moeten worden beoordeeld. Het is een 
goede zaak dat een Conventie het perfecte mechanisme vormt voor uitvoerige beraadslaging 
over een reeks vraagstukken die vrij complex zijn, van grote invloed zijn op de nationale 
wetgeving, en belangrijke constitutionele gevolgen hebben. 

Een Conventie zal zich in een goede positie bevinden om niet alleen de Europese Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen bij een uitvoerig debat over de parlementaire 
hervorming te betrekken, maar ook de aanzet te geven tot een bredere raadpleging van 
vertegenwoordigers van politieke partijen, academici, verkiezingsfunctionarissen, niet-
gouvernementele organisaties, enz. 

Het zou een goede zaak zijn als het Parlement bij het voorleggen van zijn voorstellen voor een 
herziening van de Verdragen aan de Raad zou aangeven dat het wenst dat er een Conventie 
wordt georganiseerd. 

Het tijdschema ligt voor de hand: goedkeuring door het Parlement van zijn voorstellen in juli-
september 2010; besluit van de Europese Raad om een IGC bijeen te roepen in oktober-
december; bijeenkomst van de Conventie en de IGC, voorjaar en zomer 2011; ratificatie door 
de staten en goedkeuring door het Europees Parlement in juni 2012, gevolgd door 
uitvoeringsbepalingen; besluit over herverdeling van de zetels uiterlijk in mei 2013, zodat de 
verkiezingen begin mei 2014 volgens het herziene systeem kunnen plaatsvinden.
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BIJLAGE I BIJ DE TOELICHTING: Resolutie over de opstelling van een ontwerp 
voor een verkiezingsprocedure houdende gemeenschappelijke beginselen 

voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement 
(Verslag-Anastassopoulos)1

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn ontwerpresolutie van de heer De Vries over de eenvormige 
verkiezingsprocedure voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (B4-
0723/96),

–  gezien zijn verslagen over de eenvormige verkiezingsprocedure en met name de 
resoluties van 10 oktober 19912 en 10 maart 19933,

–  gelet op de Akte tot verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door 
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan het besluit van de Raad van 
20 september 1976,

– gezien het voorstel dat de regering van de Bondsrepubliek Duitsland op 22 oktober 1996 
tijdens de Intergouvernementele Conferentie over de eenvormige verkiezingsprocedure 
heeft ingediend en waarin de voornaamste onderdelen van de resolutie van 10 maart 1993 
zijn overgenomen,

– gezien de bij het Verdrag van Amsterdam aangebrachte wijziging van artikel 138, lid 3, 
van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 148 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie institutionele zaken en het advies van de 
Commissie juridische zaken en rechten van de burger (A4-0212/98),

A. overwegende dat in het Verdrag van Amsterdam het concept "beginselen die alle lidstaten 
gemeen hebben" is ingevoerd en in dit verband de koers wordt gevolgd die het EP reeds 
heeft aangegeven in zijn resolutie van 10 maart 1993, waarin niet uitdrukkelijk een 
uniforme verkiezingsprocedure werd voorgesteld, maar slechts algemene richtsnoeren,

B. overwegende dat de regering van het Verenigd Koninkrijk bij het Britse parlement een 
wetsontwerp heeft ingediend tot invoering van een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging op regionale basis voor de Europese verkiezingen van 1999,

C. overwegende dat de uitbreidingsonderhandelingen waarschijnlijk zullen leiden tot de 
toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie,

D. overwegende dat er onder de lidstaten een zeer ruime consensus is ontstaan over het 
vaststellen van een aantal gemeenschappelijke beginselen,

                                               
1 Aangenomen op 15 juli 1998, PB C 292 van 21.9.1998.
2 PB C 280 van 28.10.1991, blz. 141.
3 PB C 115 van 26.04.1993, blz. 121.
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E. overwegende dat in een unie van volkeren en staten deze beginselen allereerst op 
nationaal niveau moeten worden toegepast; overwegende dat het aantal in elke lidstaat 
gekozen leden moet neerkomen op een passende vertegenwoordiging van de volkeren 
van de in de Gemeenschap verenigde landen,

1. is verheugd over het akkoord tussen de onderhandelingspartners van de IGC over de 
vaststelling van gemeenschappelijke beginselen; is de overtuiging toegedaan dat reeds 
vanaf de komende Europese verkiezingen een aantal bepalingen van kracht kunnen 
worden, die met name betrekking hebben op de vaststelling van een minimumdrempel en 
incompatibiliteiten, terwijl het voor andere bepalingen wenselijk is een zekere 
stapsgewijze aanpak te kiezen;

2. is van mening dat er een algemene consensus bestaat over de invoering van een stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging en dat dit stelsel geïntegreerd zou moeten worden in 
het Europese kiesstelsel;

3. stelt vast dat er geen uniform systeem van territoriale kiesdistricten kan worden 
ingevoerd en dat dit systeem gediversifieerd moet worden al naar gelang de bevolking 
van elke lidstaat; onderstreept echter dat een stelsel van territoriale kiesdistricten geen 
afbreuk mag doen aan het beginsel van evenredige vertegenwoordiging, zoals bedoeld in 
artikel 2 van de ontwerpakte;

4. is van oordeel dat, in het licht van een Europees politiek bewustzijn en de opkomst van 
Europese politieke partijen, een bepaald percentage van de zetels volgens het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging verdeeld zou moeten worden in het kader van één enkel 
kiesdistrict dat gevormd wordt door het grondgebied van de lidstaten;

5. merkt op dat de instelling van een kiesdrempel facultatief moet zijn en dat deze in ieder 
geval niet hoger mag zijn dan 5% van de op nationaal niveau uitgebrachte stemmen;

6.  houdt rekening met de stimulerende uitwerking op de opkomst van een systeem met 
voorkeurstemmen, dat echter voor elke lidstaat facultatief moet zijn;

7. is van oordeel dat bij het opstellen van de Europese lijsten rekening moet worden 
gehouden met de doelstelling van de gelijke vertegenwoordiging mannen/vrouwen, en 
dat het in de eerste plaats de taak van de politieke partijen is deze doelstelling te 
verwezenlijken;

8. stelt voor de Europese verkiezingen in de maand mei te organiseren om de opkomst te 
vergroten en de periode van de zomervakanties van de scholen, die in diverse lidstaten 
begin juni aanvangen, te vermijden;

9. beveelt aan het aantal stemdagen zoveel mogelijk te beperken om tot een consensus te 
komen over een enkele dag, of, bij ontstentenis hiervan, op maximaal twee dagen, 
bijvoorbeeld zaterdag en zondag;

10. verzoekt de Raad deze ontwerpakte te bestuderen en op korte termijn goed te keuren, 
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opdat deze zo spoedig mogelijk in werking kan treden;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de bijgevoegde ontwerpakte te doen toekomen 
aan de Raad, de Commissie en de parlementen en regeringen van de lidstaten.
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BIJLAGE II BIJ DE TOELICHTING: Zetelverdeling
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BIJLAGE III BIJ DE TOELICHTING : Opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen (1979 - 2009)
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BIJLAGE IV BIJ DE TOELICHTING: Verhouding vrouwen en mannen
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BIJLAGE IV BIJ DE TOELICHTING: Europees Parlement: Huidige verkiezingsprocedure in de lidstaten

Kiesdistricten Voorkeur-
stemmen

Zetel-
verdeling

Dremp
el

Stemrecht Kandidatuur Benoeming kandidaten Stembus-
Gang

OOSTENRIJK eén nationaal kiesdistrict ja D’Hondt 4% leeftijd: 16
- ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 18
- ingeschreven EU-
burgers

inschrijfgeld of € 3600 per 
lijst;
kandidaat moet steun 
hebben van 3 nationale 
parlementsleden, een EP-
lid of 2600 geregistreerde 
kiezers

zondag

BELGIË 3 kiescolleges 
(Nederlands, Frans, 
Duits): en 4 regionale 
kiesdistricten:
1. 1. Vlaanderen (NL-talig 
kiescollege) 
2. 2. Wallonië (FR-talig 
kiescollege), 
3. 3. Brussel-Halle-
Vilvoorde (BHV) (NL- of 
FR-talig kiescollege), 4. 2 
kantons (DE-talig 
kiescollege) 

ja D’Hondt nee leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers 
- BE onderdanen die in 
andere lidstaten 
verbliven (BE 
onderdanen buiten de 
EU mogen niet 
stemmen bij de EP-
verkiezingen)
- stemplicht: op niet 
stemmen staat een 
boete

leeftijd: 21
- ingeschreven EU-
burgers
- moet de taal van het 
kiescollege spreken

voordracht kandidaten
- door 5 nationale
parlementsleden die tot de 
desbetreffende taalgroep 
behoren
- door 5000 geregistreerde 
kiezers in Wallonië, 
Vlaanderen & BHV;
- door 200 in het Duitstalige 
kiesdistrict geregistreerde 
kiezers

zondag
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Kiesdistricten Voorkeur-
stemmen

Zetel-
verdeling

Dremp
el

Stemrecht Kandidatuur Benoeming kandidaten Stembus-
Gang

BULGARIJE eén nationaal kiesdistrict ja Hare-
Niemeyer

nee leeftijd: 18 
- sinds 3 maanden 
woonachtige EU-
burgers of EU-burgers 
in een andere lidstaat

leeftijd: 21
- sinds 2 maanden 
jaar EU-burgers of 
EU-burgers in een 
andere lidstaat
-

- een persoon moet 10.000 
handtekeningen hebben en 
10.000 leya (€ 5100) 
betalen;
- een politieke partij moet 
15.000 handtekeningen 
hebben en 15.000 leya (€ 
7700) betalen;
- een coalitie moet 20.000 
handtekeningen hebben en 
20.000 leya (€ 10.250) 
betalen;

zondag

CYPRUS eén nationaal kiesdistrict nee D’Hondt / 
Droop 

nee leeftijd: 18 
- CY en EU-burgers die 
voor de verkiezingen 6 
maanden woonachtig 
zijn;
- speciaal kiesregister:
- stemplicht (maar geen 
boete)

leeftijd: 25 zondag

TSJECHIË eén nationaal kiesdistrict ja: Elke 
kiezer heeft 2 
stemmen. 
Om gekozen 
te worden 
moet 5% van 
de stemmen 
op zijn/haar 
partij zijn 
uitgebracht

D’Hondt 5% leeftijd: 18 
- sinds 45 dagen 
woonachtige EU-
burgers

leeftijd: 21
- sinds 45 dagen 
woonachtige EU-
burgers

- alleen politieke partijen of 
coalities mogen kandidaten 
aanwijzen;
- inschrijfgeld 15.000 CZK 
(€ 585)

vrijdag en 
zaterdag
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Kiesdistricten Voorkeur-
stemmen

Zetel-
verdeling

Dremp
el

Stemrecht Kandidatuur Benoeming kandidaten Stembus-
Gang

DENEMARKEN eén nationaal kiesdistrict nee D’Hondt nee leeftijd: 18 
- DK-burgers 
permanent woonachtig 
in EU; 
- ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 18
- eenieder die mag 
stemmen bij de EP-
verkiezingen

- in de Folketing of het EP 
vertegenwoordigde partijen
- voor nieuwe partijen, 
handtekening van kiezers 
overeenkomend met ten 
minste 2% van de stemmen 
bij de vorige Folketing-
verkiezingen

geen 
vaste dag

ESTLAND eén nationaal kiesdistrict nee D’Hondt leeftijd: 18 leeftijd: 21 - geregistreerde politieke 
partijen dienen lijsten in
- een borgsom van 5 x het 
minimumloon

zondag

FINLAND eén nationaal kiesdistrict ja D’Hondt nee leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers 

leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers 

- politieke partijen of 
kiesverenigingen (van 
tenminste 2000 personen) 
benoemen kandidaten

zondag

FRANKRIJK 8 regionale kiesdistricten nee D’Hondt 5% leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 23
- ingeschreven EU-
burgers

- gendergelijkheid zondag

DUITSLAND één nationaal kiesdistrict 
– maar leden gekozen 
van deelstaat- of 
bondslijsten

nee Sainte-Laguë
(overeenkom
stig wets-
wijziging 
17.3.2008; 
BGBl. I, p. 
394)

5% leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers 

leeftijd: 18
- ingeschreven EU-
burgers 

- lijsten ingediend door in de 
EU gevestigde politieke 
partijen
- voor bondslijst: partijen 
met minder dan 5 
afgevaardigden in EP, 
Bundestag of 
deelstaatparlementen 
moeten 4000 
handtekeningen hebben

zondag
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Kiesdistricten Voorkeur-
stemmen

Zetel-
verdeling

Dremp
el

Stemrecht Kandidatuur Benoeming kandidaten Stembus-
Gang

voor deelstaatlijst: 2000 
handtekening vereist

GRIEKENLAND eén nationaal kiesdistrict nee Variant van 
Hare

3% leeftijd: 18 leeftijd: 21 - lijsten ingediend door 
politieke partijen of coalities

zondag

HONGARIJE eén nationaal kiesdistrict nee D’Hondt 5% leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers 

leeftijd: 18 
- alle kiezers mogen 
verkiesbaar zijn op 
partijlijsten

- lijsten ingediend door 
geregistreerde partijen en 
20.000 handtekeningen 
(een stemgerechtigde mag 
slechts één lijst steunen)

zondag

IERLAND 4 regionale kiesdistricten ja Enkelvoudige 
overdraag-
bare stem

nee leeftijd: 18 leeftijd: 21 - lijsten ingediend door 
geregistreerde politieke 
partijen;
- onafhankelijke kandidaten 
moeten 60 handtekeningen 
hebben van personen op 
het kiesregister en uit 
hetzelfde kiesdistrict

vrijdag

ITALIË
(wordt herzien)

5 regionale kiesdistricten ja – en 
stemmen 
kunnen 
worden 
overgeheveld 
van een 
district naar 

Hare nee leeftijd: 18
- ingeschreven EU-
burgers;
- Italiaanse onderdanen 
in andere EU-staten 
kunnen stemmen op de 
Italiaanse consulaten of 

leeftijd: 25
- ingeschreven EU-
burgers

- voor individuele 
benoemingen zijn 30.000 
handtekeningen nodig, 
waarvan 10% afkomstig 
moet zijn uit elke subregio 
van het kiesdisctrict;
- partijen en fracties met 

zaterdag/z
ondag
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een ander per brief; Italiaanse 
onderdanen die buiten 
de EU wonen als zij in 
Italië komen stemmen; 
- geen stemplicht, maar 
stemmen is 
“burgerplicht”

minstens 1 zetel in het EP 
of het IT parlement kunnen 
lijsten zonder 
handtekeningen indienen

LETLAND eén nationaal kiesdistrict nee Sainte-Laguë nee leeftijd: 18 leeftijd: 21 - lijsten ingediend door 
geregistreerde politieke 
partijen;
- borgsom van lvl 1.000 (€ 
1.450)

zaterdag

LITOUWEN eén nationaal kiesdistrict ja Hare-
Niemeyer

5% leeftijd: 18 leeftijd: 21 - alleen politieke partijen 
kunnen kandidaten 
benoemen

zondag

LUXEMBURG eén nationaal kiesdistrict Yes - electors 
have 6 votes

D’Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

nee leeftijd: 18
- sinds 5 jaar 
woonachtige EU-
burgers
- stemplicht:

leeftijd: 18
- sinds 5 jaar 
woonachtige EU-
burgers

- voor een lijst zijn 250 
handtekeningen van 
geregistreerde kiezers 
nodig of van 1 EP-lid of van 
kamerleden 
- lijsten moeten in 
meerderheid Luxemburgse 
onderdanen bevatten

zondag

MALTA eén nationaal kiesdistrict ja stv nee leeftijd: 18 leeftijd: 18 - borgsom van 40 maltese 
ponden (€ 95) (terugbetaald 
als 10% van de stemmen 
wordt behaald)

zaterdag

NEDERLAND eén nationaal kiesdistrict ja D’Hondt nee leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers

niet in het EP 
vertegenwoordigde partijen 
betalen een borgsom van € 
450;

donderdag
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- lijsten moeten vergezeld 
gaan van de handtekening 
van ten minste 30 kiezers

POLEN 13 regionale 
kiesdistricten

nee D’Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5% leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 21
- sinds 5 jaar 
woonachtige EU-
burgers

- de lijsten moeten minstens 
5 namen tellen en 10.000 
handtekeningen van kiezers 
uit het betroffen kiesdistrict

zondag

PORTUGAL eén nationaal kiesdistrict nee D’Hondt nee leeftijd: 18 leeftijd: 18 - op de lijsten moeten 
evenveel namen staan als 
het aantal te kiezen EP-
leden, plus 3-8 
plaatsvervangers 

zondag

ROEMENIË eén nationaal kiesdistrict nee D’Hondt 5% leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 23 
- ingeschreven EU-
burgers

- voor lijsten zijn 200.000 
handtekeningen nodig; voor 
onafhankelijke kandidaten 
100.000

zondag

SLOWAKIJE eén nationaal kiesdistrict ja Droop 5% leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers die op de 
verkiezingsdag in SK 
wonen en aanwezig zijn

leeftijd: 21 
- ingeschreven EU-
burgers

- voor politieke partijen: 
borgsom van 50.000 skk (€ 
1510)

zaterdag

SLOVENIË eén nationaal kiesdistrict ja D’Hondt 4% leeftijd: 18 leeftijd: 18 - partijen dienen lijsten in 
gesteund door 4 leden van 
de nationale vergadering of 
ten minste 1000 kiezers;
- onafhankelijke kandidaten 
hebben 3000 
handtekeningen nodig

zondag

SPANJE eén nationaal kiesdistrict nee D’Hondt nee leeftijd: 18 leeftijd: 18 - partijen of coalities dienen zondag
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- ingeschreven EU-
burgers

- ingeschreven EU-
burgers 

lijsten in met 15.000 
handtekeningen van kiezers 
of van gekozen 
vertegenwoordigers

ZWEDEN eén nationaal kiesdistrict ja Sainte-Laguë partijen 
moeten 
4% 
halen; 
kandida
ten 
moeten 
5% van 
het in 
totaal 
op hun 
partij 
uitgebr
achte 
stemm
en 
halen

leeftijd: 18 
- ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 18 
- alle verkiesbare 
personen

- geen voorwaarden zondag

VERENIGD
KONINKRIJK

12 regionale 
kiesdistricten

Groot-
Brittannië: 
nee 

Noord-
Ierland: ja

Groot-
Brittannië: 
D’Hondt

Noord-
Ierland: stv

nee leeftijd: 18 
- sinds 1 jaar 
woonachtige 
ingeschreven EU-
burgers

leeftijd: 21
- sinds 1 jaar 
woonachtige 
ingeschreven EU-
burgers

- borgsom van £ 5.000 (€ 
6750)
- benoemingen in 
kiesdistricten moeten door 
30 kiezers worden gesteund

donderdag

Wisselkoersen van februari 2008
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