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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een voorstel tot wijziging van de Akte van 20 september 1976 betreffende de 
verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen
(2009/2134(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan het besluit 
van de Raad van 20 september 1976, zoals gewijzigd1, met name artikel 14,

– onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de procedure in verband met de 
verkiezingen voor het Europees Parlement, en met name zijn resolutie van 15 juli 19982,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het 
Europees Parlement3,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 14 december 
2007,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2010 over het ontwerpprotocol tot 
wijziging van protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen in verband met de 
samenstelling van het Europees Parlement tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014: 
advies van het Europees Parlement (artikel 48, lid 3, van het EU-Verdrag) 4,

– gelet op artikel 39 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gelet op de artikelen 9 en 10, artikel 14, lid 2, en artikel 48, leden 3 en 4, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en de artikelen 22, 223 en 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gelet op Protocol (Nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Unie,

– gelet op artikel 41, artikel 48, lid 3, en artikel 74 bis van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2010),

Overwegende hetgeen volgt:

A. Het Parlement heeft het recht het initiatief te nemen tot hervorming van zijn eigen 
verkiezingsprocedure en daaraan zijn goedkeuring te hechten.

                                               
1 Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1) van de Raad, zoals gewijzigd bij 
Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG van de Raad (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) en Besluit 2002/772/EG, 
Euratom van de Raad (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).
2 PB C 292 van 21.9.1998, blz. 66.
3 PB C 227 E van 4.9.2008, blz. 132.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0148.
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B. Het Parlement heeft het recht het initiatief te nemen tot wijziging van zijn samenstelling 
en daaraan zijn goedkeuring te hechten.

C. Het Parlement heeft het recht het initiatief te nemen tot herziening van de Verdragen.

D. De leden van het Parlement zijn sinds 1979 om de vijf jaar rechtstreeks verkozen en de 
bevoegdheden en invloed van het Parlement zijn in deze periode toegenomen, vooral als 
gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

E. Zelfs zonder overeenstemming over een eenvormige verkiezingsprocedure is in deze 
periode sprake geweest van een geleidelijke convergentie van de verkiezingsstelsels, in 
het bijzonder dankzij de unanieme goedkeuring van de evenredige vertegenwoordiging in 
1999, de formele instelling van politieke partijen op EU-niveau1 en de afschaffing van het 
dubbele mandaat2.

F. Het concept van het burgerschap van de Europese Unie dat met het Verdrag van
Maastricht in 1993 formeel in het constitutionele bestel werd opgenomen houdt onder 
meer het recht in om onder bepaalde voorwaarden deel te nemen aan Europese en 
gemeentelijke verkiezingen in andere lidstaten dan het eigen land, en het Handvest van 
grondrechten, dat met het Verdrag van Lissabon een bindende werking heeft gekregen, 
heeft dat recht en andere burgerrechten verder versterkt.

G. De democratische functie van het Europees Parlement ondervindt echter onder het publiek 
nog steeds beperkte erkenning, de politieke partijen op Europees niveau verkeren nog in 
vroege ontwikkelingsfasen, de verkiezingscampagnes zijn nog steeds meer nationaal dan 
Europees getint en de berichtgeving over het Parlement in de media is onregelmatig.

H. De totale opkomst bij de verkiezingen voor het Parlement is gestadig gedaald, van 63% in 
1979 tot 43% in 2009.

I. Er bestaan diverse verschillen tussen de stelsels die de lidstaten gebruiken voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement, met name ten aanzien van de organisatie van 
kiesdistricten en het uitbrengen van voorkeurstemmen, maar ook op het stuk van de 
maatregelen om de vertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden te 
bevorderen.

J. Het aantal aan de verkiezingen voor het Europees Parlement deelnemende EU-burgers die 
verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdanen zijn, is gering en het aantal dat zich 
verkiesbaar stelt verwaarloosbaar; de verblijfsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan 
om stemrecht te genieten variëren van land tot land, evenals de eisen ten aanzien van de 
periode waarna eigen onderdanen die zich elders in de EU hebben gevestigd het recht 
verliezen om in hun oorspronkelijke land te stemmen.

K. De lidstaten genieten op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie weliswaar 
een aanzienlijke vrijheid om vast te stellen wie bij de verkiezingen voor het Europees 

                                               
1 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, blz. 1).
2 Besluit van de Raad 2002/772/EG, Euraom, artikel 1, lid 7, letter b).
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Parlement mag stemmen, maar moeten zich toch aan de algemene beginselen van de EU-
wetgeving houden en zijn er niet toe gerechtigd verschillende categorieën EU-burgers die 
zich in dezelfde positie bevinden op discriminerende wijze te behandelen1. Zo ook dient 
elke lidstaat, hoewel hij zijn eigen voorwaarden mag bepalen voor het verwerven of 
verliezen van de nationaliteit, rekening te houden met de status van burger van de Unie2.

L. De huidige voorstellen van de Commissie ter vereenvoudiging van de deelname aan de 
verkiezingen door EU-burgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdanen 
zijn, zijn in de Raad vastgelopen3.

M. Momenteel varieert de minimumleeftijd in de 27 lidstaten van 18 tot 25 jaar voor het 
passief kiesrecht en van 16 tot 18 jaar voor het actief kiesrecht. Het is van belang dat 
jongeren worden aangespoord tot deelname aan verkiezingen.

N. Het percentage vrouwelijke leden van het Europees Parlement bedraagt momenteel 35%. 
Er moeten maatregelen worden genomen om de onbalans tussen het aantal mannelijke en 
vrouwelijke leden verder te herstellen, met name in bepaalde lidstaten.

O. Wellicht zou ook een aantal andere punten in verband met de verkiezingen kunnen 
worden herzien, zoals de kwestie van drempels, het gebruik van elektronisch stemmen, het 
onderzoek van de geloofsbrieven van de parlementsleden en het bezetten van vacante 
zetels.

P. Het Parlement heeft de Raad met klem verzocht de datum van de verkiezingen te 
vervroegen naar mei, zodat het zich beter kan organiseren om de verkiezing van de 
nieuwe Commissievoorzitter te bespoedigen en zodat kan worden vermeden dat de 
verkiezingen plaatsvinden wanneer diverse landen aan het begin van de zomervakantie 
staan4.

Q. De zetelverdeling tussen de landen moet regelmatig worden herzien om rekening te 
houden met demografische veranderingen wat betreft het aantal ingezetenen van elk land 
en om strikt de hand te houden aan het beginsel van degressieve evenredigheid. Wellicht 
kan een apolitieke en wiskundige formule worden overeengekomen die de in de 
Verdragen neergelegde beginselen eerbiedigt en omschreven wordt in de akte5.

                                               
1 Zaak C-145/04 Spanje tegen het Verenigd Koninkrijk [2006] Jurisprudentie I-7917 (Gibraltar) en zaak C-
300/04 Eman en Sevinger tegen het College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] 
Jurisprudentie I-8055 (Aruba).
2 Zaak C-135/08 Rottmann vs Freistaat Bayern: arrest van 2 maart 2010 (PB C 113 van 1.5.2010, blz. 4).
3 Zie 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 Lid-Staat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34) en 
de resolutie van het Parlement van 26 september 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 (PB C 219 E van 
28.8.2008, blz. 193).
4 Zoals voorgesteld in de resolutie van het Parlement van 1 december 2005 betreffende richtsnoeren voor de 
goedkeuring van de Commissie (PB C 285 E van 22.11.2006, blz. 137).
5 Verklaring nr. 5, gehecht aan de Slotakte van de ICG die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen.
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R. Het Parlement heeft geen onafhankelijk stelsel voor de regeling van de wettelijke 
voorrechten en immuniteiten van zijn leden. De Raad heeft in het verleden toegezegd dat 
hij het verzoek van het Parlement om een herziening van het protocol betreffende de 
voorrechten en immuniteiten van 1965 zou behandelen zodra het statuut van de leden van 
kracht zou zijn geworden1.

S. Hoewel de Raad in het verleden had toegezegd dat de akte van 1976 voortdurend zou 
worden bijgesteld, dateert het laatste initiatief van het Parlement voor een formele 
herziening van de verkiezingsprocedure maar liefst van 19982.

T. De verkiezingsprocedure voor het Parlement moet de traditie van vrije, eerlijke en 
geheime verkiezingen hooghouden, voor een volledig evenredige vertegenwoordiging 
zorgen en zowel duurzaam als begrijpelijk zijn.

U. Het kiesstelsel van het Parlement is een compromis tussen het democratische beginsel van 
gelijkheid ("één persoon, één stem") en het volkenrechtelijke beginsel van gelijkheid van 
staten, en in het VEU is het beginsel van gelijkheid van de burgers van de Unie 
neergelegd en wordt discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

V. Bij de hervorming van de verkiezingsprocedure moeten ook de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid is acht worden genomen, en moet niet getracht worden 
eenvormigheid op te leggen als doel op zich.

W. Het Parlement heeft eerder besloten na te gaan of het mogelijk is sommige leden van 
transnationale lijsten te kiezen, in de overweging dat dit een echte Europese dimensie zou 
geven aan de campagne, met name omdat zo een centrale rol wordt toebedeeld aan 
Europese politieke partijen3.

X. In het VEU wordt bepaald dat "[d]e politieke partijen op Europees niveau [bijdragen] tot 
de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de 
burgers van de Unie"4.

Y. In het Verdrag van Lissabon is de formulering betreffende de samenstelling van het 
Parlement veranderd van "vertegenwoordigers van de volkeren van de in de Gemeenschap 
verenigde staten"5 in "vertegenwoordigers van de burgers van de Unie"6.

Z. Zelfs met de huidige toevoeging van 18 EP-leden, in overeenstemming met de bepalingen 
van het Verdrag van Lissabon, is de samenstelling van het Parlement niet in lijn met het 
beginsel van degressieve proportionaliteit7,

                                               
1 Verklaring van 3 juni 2005 van de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad bijeen.
2 Verklaring van de Raad 6151/02 van 22 februari 2002, waarin werd besloten "dat de bepalingen van de 
onderhavige Akte voor de tweede verkiezing van het Europees Parlement die na de inwerkingtreding van de 
wijziging van de Akte van 1976 waarop dit besluit betrekking heeft, zal plaatsvinden, herzien moeten worden" -
d.w.z. vóór 2009.
3 Laatstelijk in zijn eerder genoemde resolutie van 11 oktober 2007 (verslag-Lamassoure-Severin).
4 Artikel 10, lid 4, VEU.
5 Artikel 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
6 Artikel 14, lid 2, VEU.
7 Paragraaf 6 van bovengenoemde resolutie van 6 mei 2010.
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1. besluit zijn verkiezingsprocedure nog vóór de verkiezingen van 2014 te hervormen, 
teneinde de legitimiteit en de doeltreffendheid van het Parlement te vergroten door de 
Europese democratische dimensie te versterken en door te zorgen voor een eerlijkere 
verdeling van de zetels tussen de lidstaten, in overeenstemming met de Verdragen;

2. stelt voor dat 25 extra leden worden gekozen door één kiesdistrict dat gevormd wordt door 
het gehele grondgebied van de Europese Unie; dat transnationale lijsten worden 
samengesteld uit kandidaten die uit ten minste een derde van de staten afkomstig zijn, 
waarbij het beginsel van genderevenwicht wordt geëerbiedigd; dat iedere kiezer, naast zijn 
stem op de nationale of regionale lijst, één stem kan uitbrengen op de EU-brede lijst; dat 
voor het EU-kiesdistrict wordt gestemd volgens het preferentiële halfopen-lijstenstelsel 
(waarbij de stemmen worden uitgebracht hetzij op de partijlijst, hetzij op individuele 
kandidaten van een lijst); en dat de zetels overeenkomstig de methode Sainte-Laguë1

worden toegewezen; stelt bovendien voor dat op EU-niveau een verkiezingsautoriteit 
wordt ingesteld om het verloop van de verkiezing van kandidaten van de EU-brede lijst te 
regelen;

3. stelt voor de bestaande 751 zetels vóór iedere verkiezing te herverdelen onder de lidstaten, 
indien objectieve, door Eurostat verzamelde cijfers daartoe aanleiding geven, op basis van 
het totaal aantal ingezetenen; de herverdeling gebeurt in overeenstemming met een 
wiskundige formule die de in de Verdragen neergelegde beginselen eerbiedigt, en wordt 
ten minste twaalf maanden vóór het einde van het mandaat aangekondigd;

4. herhaalt zijn voorstel de verkiezingen te vervroegen van juni naar mei;

5. verzoekt de lidstaten en de politieke partijen met klem ervoor te zorgen dat vrouwen en 
etnische minderheden beter vertegenwoordigd zijn, zowel op het niveau van de EU als op 
nationaal niveau;

6. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten meer te doen om EU-burgers die in een 
lidstaat verblijven waarvan zij geen onderdaan zijn te helpen om aan de Europese 
verkiezingen in hun land van verblijf deel te nemen; verzoekt de Commissie in deze 
context een nieuw voorstel in te dienen voor een herziening van Richtlijn 93/109/EG van 
de Raad 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;

7. herhaalt zijn langlopend verzoek tot wijziging van het Protocol van 1965 betreffende de 
voorrechten en immuniteiten, teneinde tot een eenvormige, supranationale regeling voor 
de leden van het Europees Parlement te komen2;

                                               
1 De methode Sainte-Laguë maakt gebruik van de delers 1, 3, 5, 7 enz., en werd bij de Europese verkiezingen 
van 2009 toegepast in Duitsland, Letland en Zweden. Bij deze methode is het resultaat iets proportioneler dan bij 
de methode d'Hondt.
2 Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2006 over de wijziging van het protocol betreffende de 
voorrechten en immuniteiten (PB C 303 E, 13.12.2006, blz. 830), waarin het Parlement zijn voornemen bevestigt 
gedeeltelijk gebruik te maken van het statuut van de leden als basis voor de beoogde herziening (Besluit van het 
Europees Parlement van 3 juni 2003 houdende aanneming van het statuut van de leden van het Europees 
Parlement (PB C 68 E van 18.3.2004, blz. 115)).
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8. legt de in Bijlage II opgenomen amendementen voor aan de Raad met het oog op 
wijziging van de Verdragen;

9. legt de in Bijlage III opgenomen amendementen voor aan de Raad met het oog op 
wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, 
de Commissie en de parlementen en regeringen van de lidstaten.
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BIJLAGE I - Geconsolideerde versie van de aan het besluit van de Raad van 
20 september 1976 en de wijzigingsbesluiten daarvan gehechte Akte 

betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

AKTE1

betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement
door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Artikel 1

1. In alle lidstaten worden de leden van het Europees Parlement volgens een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging, hetzij volgens het lijstenstelsel, hetzij volgens het stelsel van 
één overdraagbare stem, gekozen.

2. De lidstaten kunnen het uitbrengen van voorkeurstemmen toestaan, overeenkomstig de 
bepalingen die zij vastleggen.

3. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse, 
algemene, vrije en geheime verkiezingen.

Artikel 2

Afhankelijk van de specifieke nationale kenmerken kunnen de lidstaten kiesdistricten voor de 
verkiezing van het Europees Parlement instellen of voorzien in andere kiesindelingen, 
evenwel zonder dat over het geheel genomen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging.

Artikel 3

De lidstaten kunnen bepalen dat er een minimumdrempel voor de verdeling van de zetels 
wordt vastgesteld. Die drempel mag niet hoger dan 5 % van de op nationaal niveau 
uitgebrachte stemmen zijn.

Artikel 4

Elke lidstaat kan een maximum vaststellen voor de uitgaven van de kandidaten in verband 
met de verkiezingscampagne.
                                               
1 N.B.: Dit document is een consolidering door de Juridische Dienst van het Europees Parlement op basis van de 
Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5), als gewijzigd bij Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG 
tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door 
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad 
van 20 september 1976 (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) en Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 
juni 2002 en 23 september 2002 (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1). Deze consolidering wijkt af van de door de 
Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde versie (CONSLEG. 1976X1008-
23/09/2002) 1976X1008-23/09/2002 ) op twee punten: de tekst bevat een streepje bij artikel 6, lid 1 – ‘lid van 
het Comité van de Regio’s’ ingevolge artikel 5 van het Verdrag van Amsterdam (PB C 340 van 10.11.1997) en 
is hernummerd overeenkomstig artikel 2, lid 1 van Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad.
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Artikel 5

1. De periode van vijf jaar waarvoor de leden van het Europees Parlement zijn gekozen 
begint bij de opening van de eerste zitting na iedere verkiezing.

Zij wordt uitgebreid of bekort overeenkomstig artikel 10, lid 2, tweede alinea.

2. Het mandaat van ieder lid van het Europees Parlement begint en eindigt tegelijk met de 
in lid 1 bedoelde periode.

Artikel 6

1. De leden van het Europees Parlement brengen hun stem individueel en persoonlijk uit.  
Zij mogen niet gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden.

2. De leden van het Europees Parlement genieten de voorrechten en immuniteiten die op 
hen van toepassing zijn uit hoofde van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de 
voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 7

1. De hoedanigheid van lid van het Europees Parlement is onverenigbaar met die van:

 lid van de Regering van een lidstaat;

 lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

 rechter in, griffier van of advocaat-generaal bij het Hof van justitie van de Europese 
Gemeenschappen of van het Gerecht van eerste aanleg;

 lid van de directie van de Europese Centrale Bank;

 lid van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen;

 ombudsman van de Europese Gemeenschappen;

 lid van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschap en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie;

 lid van het Comité van de regio's;

 lid van comités of lichamen die krachtens de Verdragen tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn ingesteld met oog op het 
beheer van middelen der Gemeenschappen of ter vervulling van een duurzame taak van 
rechtstreeks administratief beheer;
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 lid van de Raad van Bewind, van de directie of beambte van de Europese 
Investeringsbank;

 ambtenaar of ander personeelslid in actieve dienst van de instellingen der Europese 
Gemeenschappen of van de daaraan verbonden gespecialiseerde lichamen of van de Europese 
Centrale Bank.

2. Met ingang van de verkiezing van het Europees Parlement in 2004 is de hoedanigheid 
van lid van het Europees Parlement onverenigbaar met die van lid van een nationaal 
parlement.

In afwijking daarvan en onverminderd lid 3:

 mogen leden van het Ierse parlement die bij een latere verkiezing voor het Europees 
Parlement gekozen worden, een dubbel mandaat uitoefenen tot de volgende verkiezingen voor 
het Ierse parlement, waarna de eerste alinea van dit lid van toepassing is;

 mogen leden van het parlement van het Verenigd Koninkrijk die in de periode van vijf 
jaar voorafgaand aan de verkiezing van het Europees Parlement in 2004 tevens lid zijn van het 
Europees Parlement, een dubbel mandaat uitoefenen tot de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2009, waarna de eerste alinea van dit lid van toepassing is.

3. Bovendien kan iedere lidstaat onder de in artikel 8, vastgestelde voorwaarden de 
incompatibiliteiten uitbreiden die op nationaal niveau van toepassing zijn.

4. De leden van het Europees Parlement ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1, 2 en 3 van toepassing zijn, worden vervangen 
overeenkomstig artikel 13.

Artikel 8

Behoudens de bepalingen van deze akte gelden voor de verkiezingsprocedure in elke lidstaat 
de nationale bepalingen.

Die nationale bepalingen, die eventueel rekening kunnen houden met de eigenheden van de 
lidstaten, mogen echter over het geheel genomen geen afbreuk doen aan het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging.

Artikel 9

Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement mag niemand meer dan eenmaal 
zijn stem uitbrengen.

Artikel 10

1. De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats op de door elke lidstaat 
vastgestelde datum en uren, die voor alle lidstaten gelegen moet zijn binnen een zelfde 
periode die aanvangt op donderdagochtend en afloopt op de daaropvolgende zondag.
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2. Een lidstaat mag de uitslag van de verkiezingen pas officieel bekendmaken na sluiting 
van de stembussen in de lidstaat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen tijdens de in 
lid 1 bedoelde periode.

Artikel 11

1. De verkiezingsperiode wordt voor de eerste verkiezingen nader bepaald door de Raad 
die, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen besluit.

2. De latere verkiezingen vinden plaats in de overeenkomstige periode van het laatste jaar 
van de in artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar.

Indien het onmogelijk blijkt de verkiezingen in de Gemeenschap in die periode te houden, 
stelt de Raad, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement 
uiterlijk een jaar1 voor het einde van de in artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar een andere 
verkiezingsperiode vast, die ten vroegste twee maanden voor en uiterlijk een maand na de 
periode valt welke voortvloeit uit het bepaalde in de vorige alinea.

3. Onverminderd artikel 139 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en artikel 109 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie komt het Europees Parlement van rechtswege bijeen op de eerste dinsdag 
na het verstrijken van een termijn van een maand, te rekenen vanaf het einde van de 
verkiezingsperiode.

4. Het aftredende Europees Parlement is niet meer in functie zodra het nieuwe Europees 
Parlement voor het eerst bijeenkomt.

Artikel 12

Het Europees Parlement onderzoekt de geloofsbrieven van de leden van het Europees 
Parlement. Hiertoe neemt het nota van de officieel door de lidstaten bekendgemaakte 
uitslagen en beslist zij over de bezwaren die eventueel kunnen worden ingebracht op grond 
van de bepalingen van deze akte met uitsluiting van de nationale bepalingen waarnaar deze 
akte verwijst.

Artikel 13

1. Een zetel wordt vacant wanneer het mandaat van een lid van het Europees Parlement ten 
einde loopt ten gevolge van zijn aftreden, zijn overlijden, of het vervallen van zijn mandaat.

2. Behoudens de overige bepalingen van deze akte, schrijft elke lidstaat passende 
procedures voor om de zetels die vacant zijn geworden, voor de rest van de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar te doen bezetten.

                                               
1 In alle versies van Besluit 2002/772/EG, Euratom zoals gepubliceerd in het Publicatieblad wordt een periode 
van een jaar genoemd, behalve in de Engelse en Spaanse versie die een periode van een maand vermelden.
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3. Wanneer de wetgeving van een lidstaat uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat van 
een lid van het Europees Parlement vervalt, loopt het mandaat van de betrokkene ten einde op 
grond van de bepalingen van die wetgeving.  De bevoegde nationale autoriteiten brengen het 
Europees Parlement daarvan op de hoogte.

4. Wanneer een zetel vacant is geworden door aftreden of overlijden, brengt de voorzitter 
van het Europees Parlement de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarvan 
onverwijld op de hoogte.

Artikel 14

Indien het noodzakelijk blijkt maatregelen ter uitvoering van deze akte te nemen, stelt de 
Raad op voorstel van het Europees Parlement en na raadpleging van de Commissie deze 
maatregelen met eenparigheid van stemmen vast, na een akkoord met het Europees Parlement 
te hebben nagestreefd in een overlegcommissie waarin de Raad en vertegenwoordigers van 
het Europees Parlement zitting hebben.

Artikel 15

Deze akte is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, 
de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde 
alle teksten gelijkelijk authentiek.

De bijlagen I en II vormen een integrerend bestanddeel van deze akte.

Artikel 16

De bepalingen van deze akte treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de 
ontvangst van de laatste van de in het besluit bedoelde kennisgevingen.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.
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BIJLAGE I

Het Verenigd Koninkrijk zal de bepalingen van deze akte alleen ten aanzien van het Verenigd 
Koninkrijk toepassen.

BIJLAGE II

Verklaring inzake artikel 14

Er wordt overeengekomen dat voor de in de overlegcommissie te volgen procedure gebruik 
zal worden gemaakt van de bepalingen van de punten 5, 6 en 7 van de in de 
gemeenschappelijke verklaring van het Europese Parlement, de Raad en de Commissie van 4 
maart 1975 vastgestelde procedure1.

                                               
1 PB C 89 van 22.4.1975, blz. 1.
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BIJLAGE II - Voorstel tot wijziging van de Verdragen

VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE

Amendement A

Verdrag betreffende de Europese Unie
Artikel 14 – lid 2

Verdrag betreffende de Europese Unie Amendement

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. 

2. Het Europees Parlement bestaat uit 
vertegenwoordigers van de burgers van 
de Unie. 

2 bis. Zevenhonderdeenenvijftig zetels 
worden toegewezen aan de in de 
lidstaten gevestigde kiesdistricten. 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.

De zetelverdeling tussen de lidstaten 
wordt regelmatig herzien op basis van 
een formule die gebaseerd is op het 
totaal aantal ingezetenen van de 
lidstaten. De Europese Raad stelt
uiterlijk twaalf maanden voor het 
aflopen van elk mandaat van het 
Parlement met eenparigheid van 
stemmen op initiatief van en na 
goedkeuring door het Europees Parlement 
een besluit inzake de herverdeling van de 
zetels vast.

2 ter. Voorts worden 25 zetels 
toegewezen aan één kiesdistrict dat 
gevormd wordt door het gehele 
grondgebied van de Europese Unie.
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Or. en

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN 
VAN DE EUROPESE UNIE

Amendement B

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
Artikel 7

Protocol (Nr. 7) Amendement

De bewegingsvrijheid der leden van het 
Europees Parlement die zich naar de plaats 
van bijeenkomst van het Europees Parlement 
begeven of daarvan terugkeren wordt op 
geen enkele wijze beperkt door voorschriften 
van bestuursrechtelijke of andere aard.

De leden van het Europees Parlement 
genieten het recht van vrij verkeer in de 
hele Europese Unie. 

Aan de leden van het Europees Parlement 
worden, wat betreft douane- en 
deviezencontrole, toegekend:

Dit recht mag niet worden beperkt door de 
wet of door een bevel van een 
overheidsinstantie of rechtbank.

(a) door hun eigen regering, dezelfde 
faciliteiten als zijn toegekend aan hoge 
ambtenaren, die zich, belast met een tijdelijke 
officiële zending, naar het buitenland 
begeven,
(b) door de regeringen van de andere 
lidstaten, dezelfde faciliteiten als zijn 
toegekend aan vertegenwoordigers van 
buitenlandse regeringen, belast met een 
tijdelijke officiële zending.

Or. en

Amendement C

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
Artikel 8

Protocol (Nr. 7) Amendement

Tegen de leden van het Europees Parlement Tegen de leden van het Europees 
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kan geen opsporing plaatsvinden, noch 
kunnen zij worden aangehouden of vervolgd 
op grond van de mening of de stem, die zij in 
de uitoefening van hun ambt hebben 
uitgebracht.

Parlement kan nooit een opsporing 
plaatsvinden, noch kunnen zij worden 
aangehouden of vervolgd op grond van de 
verrichte handelingen, uitgebrachte 
stemmen of afgelegde verklaringen in de 
uitoefening van hun mandaat.

Het Europees Parlement beslist, op 
aanvraag van een lid, of een handeling 
werd verricht of een verklaring werd 
afgelegd in de uitoefening van zijn 
mandaat.
Het Europees Parlement legt de 
uitvoeringsbepalingen voor dit artikel vast 
in zijn Reglement.

Or. en

Amendement D

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
Artikel 9

Protocol (Nr. 7) Amendement

Tijdens de zittingsduur van het Europees 
Parlement genieten de leden:

1. De persoonlijke vrijheid van een lid kan 
enkel worden beperkt met de instemming 
van het Europees Parlement, behalve 
wanneer hij op heterdaad wordt betrapt.

(a) op hun eigen grondgebied, de 
immuniteiten welke aan de leden van de 
volksvertegenwoordiging in hun land zijn 
verleend,

2. Opdracht tot inbeslagneming van 
bescheiden of elektronische gegevens van 
een lid of tot fouillering van de persoon, 
doorzoeking van diens werkkamer of 
woning, of controle van zijn post en 
telefoonverkeer kan alleen worden 
gegeven met instemming van het 
Europees Parlement.

(b) op het grondgebied van elke andere 
lidstaat, vrijstelling van aanhouding en 
gerechtelijke vervolging in welke vorm ook.

3. Een lid beschikt over het recht te 
weigeren verklaringen af te leggen over 
informatie die hij heeft verkregen in de 
uitoefening van zijn mandaat of over 
personen waarvan hij dergelijke 
informatie heeft gekregen of waaraan hij 
dergelijke informatie heeft gegeven.

De immuniteit beschermt hen eveneens, 4. Opsporingsonderzoeken of 
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wanneer zij zich naar de plaats van de 
bijeenkomst van het Europees Parlement 
begeven of daarvan terugkeren.

strafrechtelijke procedures tegen een lid 
worden op verzoek van het Europees 
Parlement opgeschort.

Op deze immuniteit kan geen beroep worden 
gedaan in geval van ontdekking op 
heterdaad, terwijl zij evenmin kan 
verhinderen dat het Europees Parlement het 
recht uitoefent de immuniteit van een van 
zijn leden op te heffen.

5. Enkel de autoriteiten die hiervoor in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving bevoegd zijn, mogen verzoeken 
om instemming in overeenstemming met 
lid 2.

6. De instemming in overeenstemming 
met lid 2 of opschorting in 
overeenstemming met lid 4 kan 
voorwaardelijk, voor een beperkte periode 
of onderhavig aan beperkingen worden 
verleend.

Or. en
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BIJLAGE III - Ontwerpvoorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van 
de bepalingen tot wijziging van de Akte van 20 september 1976 betreffende de 
verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel 

van rechtstreekse algemene verkiezingen

DE RAAD,

Gelet op artikel 223 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het voorstel van het Europese Parlement,

Gezien de door het Parlement verleende goedkeuring,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Verdragsbepalingen betreffende de verkiezingsprocedure dienen te worden toegepast,

HEEFT DE BEPALINGEN VASTGESTELD die aan dit besluit zich gehecht en beveelt aan 
dat zij door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen 
worden goedgekeurd.

Het besluit en de desbetreffende bepalingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

De lidstaten delen de secretaris-generaal van de Raad onverwijld mede dat zij de krachtens 
hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen vereiste procedures voor de vaststelling van de 
aan dit besluit gehechte bepalingen hebben uitgevoerd.

De wijzigingen treden in werking de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van 
het bepaalde in dit besluit door de lidstaten, overeenkomstig hun onderscheiden 
grondwettelijke bepalingen.
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Bijlage bij het ontwerpvoorstel voor een besluit van de Raad - Ontwerp van 
Akte tot wijziging van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing 

van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen (Verkiezingsakte 1976) 1

Amendement 1

Verkiezingsakte 1976
Artikel 1 – lid 1

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. In alle lidstaten worden de leden van het 
Europees Parlement volgens een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging, hetzij volgens 
het lijstenstelsel, hetzij volgens het stelsel van 
één overdraagbare stem, gekozen.

1. De leden van het Europees Parlement 
worden tot vertegenwoordigers van de 
burgers van de Unie gekozen volgens 
een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging, hetzij volgens het 
lijstenstelsel, hetzij volgens het stelsel 
van één overdraagbare stem.

Or. en

Amendement 2

Verkiezingsakte 1976
Artikel 2 bis (nieuw)

                                               
1 De amendementen in dit document zijn gebaseerd op een consolidering door de Juridische Dienst van het 
Europees Parlement op basis van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de 
Vergadering door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5), als 
gewijzigd bij Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen gehecht 
aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) 
en Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en 23 september 2002 (PB L 283 van 
21.10.2002, blz. 1). Deze consolidering wijkt af van de door de Publicatiebureau van de Europese Unie 
geproduceerde geconsolideerde versie (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) en wel op twee punten: de tekst 
bevat een streepje bij artikel 6, lid 1 – ‘lid van het Comité van de Regio’s’ ingevolge artikel 5 van het Verdrag 
van Amsterdam (PB C 340 van 10.11.1997) en is hernummerd overeenkomstig artikel 2, lid 1 van Besluit 
2002/772/EG, Euratom van de Raad.
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Or. en

Amendement 3

Verkiezingsakte 1976
Artikel 2 ter (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 2 ter
1. In overeenstemming met artikel 14, lid 
2 ter, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, wordt van het gehele 
grondgebied van de Unie één aanvullend 
kiesdistrict gemaakt, waaruit vijfentwintig 
leden worden gekozen.
2. Er wordt een verkiezingsautoriteit 
ingesteld om het verkiezingsproces van 
het EU-kiesdistrict te leiden en te 

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 2 bis
1. Voor de zetelverdeling tussen de 
lidstaten overeenkomstig het beginsel van 
degressieve evenredigheid, in 
overeenstemming met artikel 14, lid 2 bis, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, moet de verhouding tussen de 
bevolking en het aantal zetels van elke 
lidstaat variëren naar gelang van hun 
respectieve bevolking, zodat elke 
afgevaardigde van een meer bevolkte 
lidstaat meer burgers vertegenwoordigt 
dan elke afgevaardigde van een minder 
bevolkte lidstaat en omgekeerd ook dat 
geen enkele minder bevolkte lidstaat meer 
zetels heeft dan een meer bevolkte lidstaat.
2. De herverdeling van de zetels gebeurt 
in overeenstemming met een wiskundige 
formule die in de hierbij gevoegde bijlage 
is opgenomen, op basis van het totaal 
aantal ingezetenen van de lidstaten, 
vastgesteld door Eurostat.
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controleren. De autoriteit bestaat uit 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement, de Commissie en elke lidstaat.
3. Door de Europese fracties ingediende 
transnationale lijsten met kandidaten voor 
het EU-kiesdistrict zijn slechts 
ontvankelijk indien:
(a) zij gevormd worden door kandidaten 
die in ten minste een derde van de 
lidstaten verblijven, en 
(b) zij genderevenwichtig zijn.
4. Iedere kiezer heeft één extra stem die 
kan worden uitgebracht op de kandidaat 
van de EU-brede lijst die zijn voorkeur 
geniet. De stemming gebeurt volgens het 
preferentiële halfopen-lijstenstelsel. De 
zetels worden overeenkomstig de methode 
Sainte-Laguë toegewezen.
5. Gedetailleerde regelingen inzake de 
verkiezing van kandidaten van het EU-
kiesdistrict, met inbegrip van de delegatie 
van bevoegdheden aan de 
verkiezingsautoriteit, worden neergelegd 
in overeenkomstig artikel 14 vast te stellen 
uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Amendement 4

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3

Verkiezingsakte 1976 Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat er een 
minimumdrempel voor de verdeling van 
de zetels wordt vastgesteld. Die drempel 
mag niet hoger dan 5 % van de op 
nationaal niveau uitgebrachte stemmen 
zijn.

1. De lidstaten kunnen een 
minimumdrempel vaststellen voor de 
verdeling van de zetels tussen nationale 
en/of regionale kiesdistricten. Die 
drempel mag niet hoger dan 5 % van de op 
nationaal niveau uitgebrachte stemmen 
zijn.

2. Er is geen minimumdrempel voor de 
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toewijzing van zetels uit het EU-
kiesdistrict.

Or. en

Amendement 5

Verkiezingsakte 1976
Artikel 4

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Elke lidstaat kan een maximum vaststellen 
voor de uitgaven van de kandidaten in 
verband met de verkiezingscampagne.

Elke lidstaat kan een maximum 
vaststellen voor de uitgaven in verband 
met de verkiezingscampagne van 
kandidaten en politieke partijen op 
nationaal en/of regionaal niveau. De 
verkiezingsautoriteit stelt een maximum 
vast voor de uitgaven in verband met de 
verkiezingscampagne van kandidaten en 
politieke partijen op het niveau van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 6

Verkiezingsakte 1976
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Zij wordt uitgebreid of bekort 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, tweede 
alinea.

Zij wordt uitgebreid of bekort 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, tweede 
alinea.

Or. en

Amendement 7

Verkiezingsakte 1976
Artikel 6
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De leden van het Europees Parlement 
brengen hun stem individueel en 
persoonlijk uit. Zij mogen niet gebonden 
zijn door instructies en geen bindend 
mandaat aanvaarden.

Voor de leden van het Europees Parlement 
gelden de rechten en verplichtingen welke 
zijn neergelegd in het Statuut van de 
leden en het Protocol betreffende de 
voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Unie.

2. De leden van het Europees Parlement 
genieten de voorrechten en immuniteiten 
die op hen van toepassing zijn uit hoofde 
van het Protocol van 8 april 1965
betreffende de voorrechten en immuniteiten 
van de Europese Gemeenschappen.

Or. en

Amendement 8

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

– lid van een nationaal of regionaal 
parlement,

Or. en

Amendement 9

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2. Met ingang van de verkiezing van het 
Europees Parlement in 2004 is de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement onverenigbaar met die van lid 
van een nationaal parlement.

Schrappen

In afwijking daarvan en onverminderd lid 
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3:
– mogen leden van het Ierse parlement die 
bij een latere verkiezing voor het Europees 
Parlement gekozen worden, een dubbel 
mandaat uitoefenen tot de volgende 
verkiezingen voor het Ierse parlement, 
waarna de eerste alinea van dit lid van 
toepassing is;
– mogen leden van het parlement van het 
Verenigd Koninkrijk die in de periode van 
vijf jaar voorafgaand aan de verkiezing 
van het Europees Parlement in 2004 
tevens lid zijn van het Europees 
Parlement, een dubbel mandaat uitoefenen 
tot de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2009,waarna de eerste alinea 
van dit lid van toepassing is.

Or. en

Amendement 10

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 4

Verkiezingsakte 1976 Amendement

4. De leden van het Europees Parlement ten 
aanzien van wie tijdens de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1,2 
en 3 van toepassing zijn, worden vervangen 
overeenkomstig artikel 13.

4. De leden van het Europees Parlement 
ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1 
of 3 van toepassing zijn, worden 
vervangen overeenkomstig artikel 13.

Or. en

Amendement 11

Verkiezingsakte 1976
Artikel 9

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Bij de verkiezing van de leden van het Onverminderd artikel 2 ter, mag bij de 
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Europees Parlement mag niemand meer dan 
eenmaal zijn stem uitbrengen.

verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement niemand meer dan eenmaal zijn 
stem uitbrengen.

Or. en

Amendement 12

Verkiezingsakte 1976
Artikel 11 – lid 1 

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De verkiezingsperiode wordt voor de 
eerste verkiezingen nader bepaald door de 
Raad die, na raadpleging van het Europees 
Parlement, met eenparigheid van stemmen 
besluit.

1. De verkiezingsperiode wordt voor de 
verkiezingen nader bepaald door de Raad, 
ten minste een jaar vóór het eind van de 
in artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar, 
in overeenstemming met artikel 14.

Or. en

Amendement 13

Verkiezingsakte 1976
Artikel 11 – lid 2
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Or. en

Amendement 14

Verkiezingsakte 1976
Artikel 11 – lid 3

Or. en

                                               
1 In alle versies van Besluit 2002/772/EG, Euratom zoals gepubliceerd in het Publicatieblad wordt een periode 
van een jaar genoemd, behalve in de Engelse en Spaanse versie die een periode van een maand vermelden.

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2. De latere verkiezingen vinden plaats in 
de overeenkomstige periode van het 
laatste jaar van de in artikel 5 bedoelde 
periode van vijf jaar.

Schrappen

Indien het onmogelijk blijkt de 
verkiezingen in de Gemeenschap in die 
periode te houden, stelt de Raad, met 
eenparigheid van stemmen, na 
raadpleging van het Europees Parlement 
uiterlijk een jaar1 voor het einde van de in 
artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar 
een andere verkiezingsperiode vast, die 
ten vroegste twee maanden voor en 
uiterlijk een maand na de periode valt 
welke voortvloeit uit het bepaalde in de 
vorige alinea.

Verkiezingsakte 1976 Amendement

3. Onverminderd artikel 196 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en artikel 109 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie komt het 
Europees Parlement van rechtswege bijeen 
op de eerste dinsdag na het verstrijken van 
een termijn van een maand, te rekenen 
vanaf het einde van de verkiezingsperiode.

3. Onverminderd artikel 229 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en artikel 109 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie komt het 
Europees Parlement van rechtswege bijeen 
op de eerste dinsdag na het verstrijken van 
een termijn van een maand, te rekenen 
vanaf het einde van de verkiezingsperiode.
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Amendement 15

Verkiezingsakte 1976
Artikel 12

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Het Europees Parlement onderzoekt de 
geloofsbrieven van de leden van het
Europees Parlement. Hiertoe neemt het 
nota van de officieel door de lidstaten
bekendgemaakte uitslagen en beslist zij 
over de bezwaren die eventueel kunnen 
worden ingebracht op grond van de 
bepalingen van deze akte met uitsluiting 
van de nationale bepalingen waarnaar 
deze akte verwijst.

Het Europees Parlement onderzoekt de 
geloofsbrieven van de leden van het 
Parlement op basis van de officieel door de 
in artikel 2 ter, lid 3 bedoelde 
verkiezingsautoriteit en de lidstaten 
bekendgemaakte uitslagen.

Or. en

Amendement 16

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. Een zetel wordt vacant wanneer het 
mandaat van een lid van het Europees 
Parlement ten einde loopt ten gevolge van 
zijn aftreden, zijn overlijden, of het vervallen 
van zijn mandaat.

Een zetel wordt vacant wanneer het 
mandaat van een lid van het Europees 
Parlement ten einde loopt ten gevolge 
van zijn aftreden, zijn overlijden, of het 
vervallen van zijn mandaat.

2. Behoudens de overige bepalingen van 
deze akte, schrijft elke lidstaat passende 
procedures voor om de zetels die vacant zijn 
geworden, voor de rest van de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar te doen 
bezetten.
3. Wanneer de wetgeving van een lidstaat 
uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 
van een lid van het Europees Parlement 
vervalt, loopt het mandaat van de betrokkene 
ten einde opgrond van de bepalingen van die 
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wetgeving.  De bevoegde nationale 
autoriteiten brengen het Europees 
Parlement daarvan op de hoogte.
4. Wanneer een zetel vacant is geworden 
door aftreden of overlijden, brengt de 
voorzitter van het Europees Parlement de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaat daarvan onverwijld op de hoogte.

Or. en

Amendement 17

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 13 bis
1. Ten aanzien van de leden die in de 
lidstaten gekozen zijn, en onverminderd 
de overige bepalingen van deze akte, 
schrijft elke lidstaat passende procedures 
voor om de zetels die vacant zijn 
geworden, voor de rest van de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar te doen 
bezetten.
2. Wanneer de wetgeving van een lidstaat 
voorziet in de tijdelijke vervanging van 
een nationaal parlementslid met 
moederschapsverlof, kan deze lidstaat 
besluiten dat dergelijke bepalingen 
mutatis mutandis van toepassing zijn op 
leden van het Europees Parlement die 
gekozen zijn in deze lidstaat.
3. Wanneer de wetgeving van een lidstaat 
uitdrukkelijk voorschrijft dat het 
mandaat van een in die lidstaat gekozen 
lid van het Europees Parlement vervalt, 
loopt dat mandaat overeenkomstig die 
wetsvoorschriften ten einde. Dergelijke 
wetsvoorschriften worden niet met 
terugwerkende kracht aangenomen. De 
bevoegde nationale autoriteiten brengen 



PE440.210v03-00 30/34 PR\838060NL.doc

NL

het Europees Parlement daarvan op de 
hoogte.
4. Wanneer een zetel van een in de 
lidstaten gekozen lid vacant is geworden 
door aftreden of overlijden, stelt de 
Voorzitter van het Europees Parlement 
de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaat daarvan onverwijld in 
kennis.

Or. en

(Dit amendement neemt de formulering van artikel 13, leden 2, 3 en 4 van de verkiezingsakte 
van 1976 ten dele over. Zie amendement op artikel 13.)

Amendement 18

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 ter (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 13 ter
1. Ten aanzien van de leden die voor 
het EU-kiesdistrict gekozen zijn, en 
onverminderd de overige bepalingen 
van deze akte, worden adequate 
procedures voor het opvullen van 
vacante zetels voor de rest van het in 
artikel 5 bedoelde mandaat van vijf jaar 
in uitvoeringsmaatregelen vastgesteld, 
die in overeenstemming met artikel 14 
worden aangenomen.
2. Wanneer de wetgeving van de EU 
uitdrukkelijk voorschrijft dat het 
mandaat van een van de EU-brede lijst 
gekozen lid van het Europees 
Parlement vervalt, loopt dat mandaat 
overeenkomstig die wetsvoorschriften 
ten einde. De verkiezingsautoriteit stelt 
het Europees Parlement daarvan in 
kennis.
3. Wanneer een zetel van de EU-brede 
lijst vacant is geworden door aftreden 
of overlijden, stelt de Voorzitter van het 
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Europees Parlement de 
verkiezingsautoriteit daarvan 
onverwijld in kennis.

Or. en

Amendement 19

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 quater (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 13 quater
Het Europees Parlement neemt een 
besluit over geschillen die als gevolg 
van de bepalingen van deze akte 
kunnen ontstaan en onder het recht van 
de Unie vallen.

Or. en

Amendement 20

Verkiezingsakte 1976
Artikel 14

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Indien het noodzakelijk blijkt maatregelen
ter uitvoering van deze akte te nemen, stelt 
de Raad op voorstel van het Europees 
Parlement en na raadpleging van de 
Commissie deze maatregelen met 
eenparigheid van stemmen vast, na een 
akkoord met het Europees Parlement te 
hebben nagestreefd in een 
overlegcommissie waarin de Raad en 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement zitting hebben.

Maatregelen ter uitvoering van deze akte 
worden met gekwalificeerde meerderheid 
vastgesteld door de Raad, op voorstel van 
het Europees Parlement en na raadpleging 
van de Commissie, en met de instemming 
van het Europees Parlement.

Or. en
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Amendement 21

Verkiezingsakte 1976
Artikel 15 – alinea 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

De bijlagen I en II vormen een integrerend 
bestanddeel van deze akte.

Schrappen

Or. en

Amendement 22

Verkiezingsakte 1976
Artikel 15 – alinea 2 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Krachtens de Toetredingsverdragen zijn 
de teksten van deze akte in de Tsjechische, 
de Bulgaarse, de Estse, de Hongaarse, de 
Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, 
de Roemeense, de Slowaakse en de 
Sloveense taal eveneens gelijkelijk 
authentiek.

Or. en

Amendement 23

Verkiezingsakte 1976
Bijlage I

Verkiezingsakte 1976 Amendement

BIJLAGE I Schrappen
Het Verenigd Koninkrijk zal de bepalingen 
van deze akte alleen ten aanzien van het 
Verenigd Koninkrijk toepassen.

Or. en
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Amendement 24

Verkiezingsakte 1976
Bijlage II

Verkiezingsakte 1976 Amendement

BIJLAGE II Schrappen
Verklaring inzake artikel 14

Er wordt overeengekomen dat voor de in de 
overlegcommissie te volgen procedure 
gebruik zal worden gemaakt van de 
bepalingen van de punten 5,6 en 7 van de in 
de gemeenschappelijke verklaring van het 
Europese Parlement, de Raad en de 
Commissie van 4 maart 1975 vastgestelde 
procedure1.
_____________________________
1PB C 89 van 22.4.1975, blz. 1.

Or. en
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BIJLAGE BIJ ARTIKEL 2 BIS (NIEUW)

De volgende formule wordt gebruikt voor de verdeling van de 751 zetels in het Europees 
Parlement:

[volgt]


