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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name de artikelen 10, 
14 en 17, lid 7,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 
name de artikelen 20 en 22,

– gezien de verklaring bij artikel 17, leden 6 en 7, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, die is gehecht aan de slotakte van de Intergouvernementele Conferentie 
die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen,

– gezien Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van 
de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door 
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, 
EEG, Euratom van de Raad van 20 september 19761,

– gezien Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van 28 juni 2018 inzake de 
samenstelling van het Europees Parlement2,

– gezien Besluit (EU, Euratom) 2018/767 van de Raad van 22 mei 2018 tot vaststelling 
van de periode voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen3,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/673 van het Europees Parlement en de Raad 
van 3 mei 2018 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende 
het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen4,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2019/493 van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 maart 2019 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat 
betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement5,

– gezien het gewijzigde Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie6,

1 PB L 178 van 16.7.2018, blz. 1.
2 PB L 165I van 2.7.2018, blz. 1.
3 PB L 129 van 25.5.2018, blz. 76.
4 PB L 114I van 4.5.2018, blz. 1.
5 PB L 85I van 27.3.2019, blz. 7.
6 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
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– gezien zijn resolutie van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van 
de Europese Unie7,

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 inzake de verbetering van de werking van de 
Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon8,

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 over mogelijke ontwikkelingen en 
aanpassingen van het huidige institutionele bestel van de Europese Unie9,

– gezien zijn resolutie van 18 april 2018 over het ontwerp van besluit van de Raad tot 
vaststelling van de periode voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen10,

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de samenstelling van het Europees 
Parlement11,

– gezien zijn besluit van 16 juli 2019 betreffende de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie12,

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over buitenlandse inmenging in verkiezingen 
en desinformatie in de nationale en Europese democratische processen13,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de opkomst bij de Europese verkiezingen van 2019 de hoogste was 
van de laatste 20 jaar, te weten 50,2 % (een stijging van 8 procentpunten ten opzichte 
van 2014), en dat dit een positief signaal is dat de Europese burgers geloven dat veel 
van hun zorgpunten op EU-niveau kunnen worden aangepakt;

B. overwegende dat deze hoge opkomst ten dele kwam doordat er meer jongeren naar de 
stembus gingen;

C. overwegende dat de hogere opkomst gepaard ging met winst voor eurosceptici, hetgeen 
een gevaar vormt voor de Europese integratie, met name in een aantal oprichtende 
lidstaten, waar extreemrechtse partijen en anti-Europese krachten de verkiezingen 
hebben gewonnen;

D. overwegende dat de hogere opkomst ook een teken is dat EU-burgers wensen dat de EU 
snel en op doeltreffende wijze maatregelen treft op belangrijke gebieden zoals 
klimaatverandering, migratie, bescherming van de grondrechten en democratisering;

E. overwegende dat het genderevenwicht onder de leden van het Europees Parlement is 

7 PB C 366 van 27.10.2017, blz. 7.
8 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 215.
9 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 201.
10 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 170.
11 PB C 463 van 21.12.2018, blz. 83.
12 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0002.
13 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0031.
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verbeterd (41 % vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 37 % bedroeg);

F. overwegende dat in 15 lidstaten mensen met een beperking niet dezelfde stemrechten 
hebben, waardoor de participatie en vertegenwoordiging van deze burgers in 
democratische processen wordt belemmerd;

G. overwegende dat de hervormde verkiezingsakte van 1976, zoals aangenomen door het 
Europees Parlement in zijn wetgevingsresolutie van 4 juli 2018 over het ontwerp van 
besluit van de Raad tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden 
van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, 
gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 
197614, nog altijd niet volledig geratificeerd is omdat Duitsland, Spanje en Cyprus niet 
bereid zijn om de laatste daarvoor benodigde nationale wetgevingsmaatregelen te 
treffen, waarmee zij de ontwikkeling van het regelgevingskader voor Europese 
verkiezingen blokkeren;

H. overwegende dat het al nodig is dat de gewijzigde verkiezingsakte, die door een aantal 
lidstaten nog geratificeerd moet worden, verder verbeterd wordt (m.b.t. 
ouderschapsverlof voor EP-leden);

I. overwegende dat de Europese verkiezingen van 2019 hebben geleid tot een groter aantal 
fracties in het Parlement, waardoor de besluitvorming ingewikkelder wordt;

J. overwegende dat het na de verkiezingen van 2019 niet is gelukt om een 
Commissievoorzitter te kiezen uit de diverse Spitzenkandidaten, waarmee wat betreft 
deze procedure, die in 2014 werd ingevoerd, een stap achteruit werd gezet;

K. overwegende dat de lijsttrekkersprocedure (procedure met Spitzenkandidaten) nog 
verder ontwikkeld moet worden; overwegende dat het onder meer nog ontbreekt aan de 
mogelijkheid voor Spitzenkandidaten om zich op transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die mogelijkheid alle Europese kiezers de kans zou 
geven om hun stem uit te brengen op de Spitzenkandidaat van hun voorkeur; 
overwegende dat het Parlement deze kwestie in zijn besluit van 7 februari 2018 over de 
herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement 
en de Europese Commissie aan de orde heeft gesteld15;

L. overwegende dat het systeem van Spitzenkandidaten verbetering behoeft en, na een 
grondige institutionele beoordeling, formeel in het primair recht van de EU moet 
worden vastgelegd; overwegende dat er in dit kader ook moet worden nagedacht over 
de feitelijke politieke rol van de Commissie en haar voorzitter en over eventuele 
daarmee verband houdende wijzigingen in het besluitvormingsproces van de Unie;

M. overwegende dat institutionele verbeteringen, zoals de invoering van transnationale 
lijsten, waar het Parlement in zijn resolutie van 7 februari 2018 over de samenstelling 
van het Europees Parlement voor pleit, of de omvorming van de Raad in een tweede 
wetgevende kamer van de Unie, zoals voorgesteld in de resolutie van 16 februari 2017 
over mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het huidige institutionele bestel 

14 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 246.
15 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0030.
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van de Europese Unie, ervoor zouden zorgen dat de Europese verkiezingen niet meer 
een verzameling van 27 afzonderlijke nationale verkiezingen zou zijn, zoals nu het 
geval is, maar één echte Europese verkiezing;

N. overwegende dat de intensievere politieke uitwisselingen in het Parlement ook 
tekortkomingen aan het licht hebben gebracht in enkele vaste procedures, zoals de 
procedures voor de hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen, met name wat 
betreft de voorwaarden voor de juridische beoordeling van hun kandidatuur (meer 
bepaald de beoordeling van hun opgaven van financiële belangen);

O. overwegende dat democratische processen, zowel op nationaal niveau als op EU-
niveau, het doelwit zijn geworden van beïnvloeding door buitenlandse machten die de 
uitslagen van de verkiezingen wilden beïnvloeden en de Unie wilden verzwakken; 
overwegende dat de mechanismen die de Europese instellingen hebben ingevoerd, zoals 
de praktijkcode betreffende desinformatie en het systeem voor snelle waarschuwingen 
in verband met verkiezingen, een bijdrage hebben geleverd aan de beperking van 
buitenlandse inmenging tijdens de verkiezingscampagne;

P. overwegende dat de verzoeken van de Commissie aan socialemediaplatforms in de 
aanloop naar de verkiezingen tot verwarring hebben geleid en onbedoelde gevolgen 
hebben gehad, zoals het verbod op Europabrede politieke advertenties, terwijl dergelijke 
advertenties voor Europese politieke partijen de enige manier zijn om zich tijdens 
campagnes voor de Europese verkiezingen te profileren; overwegende dat de 
instellingen in dit kader een interinstitutionele aanpak zouden moeten ontwikkelen om 
een positieve invloed te kunnen uitoefenen op de veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces;

Q. overwegende dat Europese politieke partijen en stichtingen de actoren zijn die bij 
uitstek geschikt zijn om het Europese politieke debat te faciliteren, zowel tijdens de 
Europese verkiezingen als daarna;

R. overwegende dat Europese politieke partijen tijdens de Europese verkiezingen te maken 
hebben met talloze restricties ten aanzien van het voeren van campagne en in het kader 
van nationale referenda over Europese zaken geen campagne mogen voeren;

1. wijst op de hogere opkomst bij de Europese verkiezingen van 2019; is van oordeel dat 
deze hogere opkomst erop wijst dat steeds meer burgers inzien dat de uitdagingen van 
de huidige tijd, zoals klimaatverandering, milieuproblemen, sociale ongelijkheid, 
genderongelijkheid en duurzame groei en geopolitieke kwesties, zoals migratie en 
buitenlands beleid, het beste op EU-niveau aangepakt kunnen worden; dringt er daarom 
bij alle Europese instellingen op aan hun verantwoordelijkheid te nemen en uitvoering 
te geven aan het mandaat dat zij, direct dan wel indirect, van de kiezer hebben 
gekregen; betreurt het gebrek aan daadkracht van de Raad en het ontbreken van een 
krachtige wil om op basis van een gezamenlijke aanpak tot oplossingen te komen;

2. is verheugd over de flinke toename van het aantal jongeren dat heeft gestemd; herhaalt 
zijn verzoek aan de Raad en de Commissie om rekening te houden met datgene wat 
onder jongeren leeft en wat belangrijk is voor volgende generaties;

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
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genderevenwicht in het Parlement; verzoekt de Commissie om in samenwerking met het 
Parlement en andere instanties, zoals de Commissie van Venetië, te komen met 
aanbevelingen voor de lidstaten om het aantal vrouwen in het Europees Parlement 
omhoog te brengen;

4. merkt op dat er ook dergelijke aanbevelingen zouden kunnen worden opgesteld 
betreffende de uitoefening van het passief en actief kiesrecht van personen met een 
beperking; wijst er met grote bezorgdheid op dat in diverse lidstaten mensen met een 
beperking bij de Europese verkiezingen van 2019 niet hebben kunnen stemmen omdat 
het verkiezingsmateriaal of de infrastructuur in de stembureaus voor hen niet geschikt 
was;

5. is van oordeel dat het feit dat men er na de verkiezingen van 2019 niet in geslaagd is om 
via de lijsttrekkersprocedure een Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is aan het feit 
dat er na de ervaringen die tijdens de procedure van 2014 werden opgedaan, geen 
verbeteringen werden doorgevoerd; is voornemens het democratische proces voor de 
verkiezing van de voorzitter van de Commissie vóór de eerstvolgende Europese 
verkiezingen (2024) te versterken;

6. kijkt uit naar de komende gezamenlijke verklaring van de drie Europese instellingen 
over de Conferentie over de toekomst van Europa en herinnert aan de toezegging van de 
voorzitter van de Commissie om tijdens de conferentie de onderwerpen transnationale 
lijsten en de lijsttrekkersprocedure als prioritaire institutionele kwesties aan de orde te 
stellen;

7. benadrukt dat voor de verkiezing van de voorzitter van de Commissie een meerderheid 
van de leden van het Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk inhoudt dat er een 
coalitie gevormd moet worden; doet de aanbeveling de verkiezingsprocedure om te 
keren, in die zin dat het Parlement de voorzitter van de Commissie voorstelt en kiest 
nadat de Europese Raad daarmee heeft ingestemd;

8. is van oordeel dat de uitslag van de Europese verkiezingen de politieke dimensie van de 
verkiezing van de Europese Commissie heeft versterkt en daarmee ook de behoefte aan 
een nauwkeuriger en objectievere toetsing van de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan op de instelling van een onafhankelijk orgaan 
met de passende middelen om, als een van zijn taken, deze toetsing uit te voeren;

9. betreurt dat bij de verdeling van de portefeuilles over de commissarissen nationale 
belangen een belangrijker rol spelen dan het gemeenschappelijk Europees belang;

10. wenst dat alle Europese kiezers de mogelijkheid krijgen om te stemmen op hun 
favoriete kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie; herhaalt daarom dat de 
Spitzenkandidaten zich bij de volgende verkiezingen officieel kandidaat moeten kunnen 
stellen in een gemeenschappelijk kiesdistrict dat alle lidstaten omvat;

11. gelooft dat toekenning aan Europese kiezers van de mogelijkheid om een tweede stem 
uit te brengen op een transnationale lijst in een gemeenschappelijk kiesdistrict, 
opgesteld door Europese politieke partijen en bewegingen, de Europese verkiezingen 
zou optillen tot een niveau hoger dan het niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, met name als dergelijke lijsten aangevoerd 



PE653.777v01-00 8/9 PR\1207390NL.docx

NL

zouden worden door de verschillende Spitzenkandidaten;

12. wijst erop dat de voorgestelde wijzigingen van het primair recht van de EU in dit 
verslag, die een weerspiegeling zijn van de sterkere rol van de Commissie binnen het 
EU-kader, ook betrekking moeten hebben op de verantwoordelijkheid van de 
individuele leden van de Commissie en de Commissie als geheel ten opzichte van het 
Parlement en de Raad, alsmede op de omvorming van de Raad tot een tweede 
wetgevingskamer van de Unie;

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, ondanks het feit dat de overeengekomen hervorming 
ervan door enkele lidstaten nog niet is geratificeerd, meer verbeteringen behoeft, en dat 
er bijvoorbeeld bepalingen moeten worden opgenomen voor kiezen op afstand in 
bepaalde specifieke of uitzonderlijke situaties en voor verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

14. neemt kennis van de inspanningen van de Commissie en andere instellingen om 
buitenlandse inmenging tijdens verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst er echter op 
dat de behoefte aan financiële en personele middelen om deze aanvallen op de Europese 
democratie en nationale democratieën af te slaan vele malen groter is dan wat er aan 
totale Europese middelen beschikbaar is; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op 
aan om veel meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor te strijd tegen 
buitenlandse inmenging;

15. dringt er bij de Commissie en de Raad om aan om, in overeenstemming met het 
standpunt van de bijzondere commissie buitenlandse inmenging en desinformatie, na te 
denken over de oprichting, op korte termijn, van een Europese organisatie die zich inzet 
voor de bestrijding van buitenlandse inmenging; dringt er bij de Commissie en de Raad 
op aan om de samenwerking met het Parlement op dit gebied te intensiveren, omdat de 
bescherming van onze democratische instellingen een belangrijke bevoegdheid van het 
Parlement is;

16. wijst op de belangrijke rol van Europese politieke partijen en stichtingen bij de 
bevordering van een Europees politiek debat; wijst er evenwel op dat Europese politieke 
partijen vanwege restricties op Europees en nationaal niveau geen volwaardige 
Europese verkiezingscampagne kunnen voeren; benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in het kader van referenda die betrekking hebben 
op Europese aangelegenheden of internationale handelsovereenkomsten, en dat dus ook 
niet mochten in het kader van het referendum dat in 2016 in het VK werd gehouden 
over het EU-lidmaatschap;

17. pleit voor wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen16, in die zin dat Europese politieke partijen en 
stichtingen volledig op het politieke toneel mogen meedraaien, waarbij de transparantie 
van hun financiering dient te worden vergroot, met name wat betreft van buiten de EU 
afkomstige middelen waarover bij Europese politieke partijen aangesloten partijen 
beschikken;

16 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.
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18. is van oordeel dat de uitslag van de Europese verkiezingen een duidelijk signaal is dat er 
grondig moet worden nagedacht over de institutionele aspecten van de EU, zodat de 
burgers, maatschappelijke organisaties en hun vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er daarom bij alle institutionele partners op aan om 
hun verantwoordelijkheid te nemen en bij de Conferentie over de toekomst van Europa 
een hoog ambitieniveau na te streven;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 
Raad, de Commissie en de parlementen en regeringen van de lidstaten.


