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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000099/2017 

aan de Raad 
Artikel 128 van het Reglement 

Danuta Maria Hübner 
namens de Commissie constitutionele zaken 

Betreft: Hervorming van de kieswet van de EU 

Op 11 november 2015 nam het Parlement in de plenaire vergadering zijn voorstel voor de bepalingen 
tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen aan, dat werd doorgestuurd naar de 
Raad voor beraadslagingen en een besluit krachtens artikel 223, lid 1 VWEU. Het Parlement stelde 
een aantal maatregelen voor om de Europese dimensie van de verkiezingen te versterken en de 
burgers van de Unie een grotere electorale gelijkheid te bieden.  

Sinds het moment dat de resolutie van het Parlement werd aangenomen, hebben vijf 
voorzitterschappen van de Raad (Luxemburg, Nederland, Slowakije, Malta en nu Estland) gewerkt 
aan het voorstel van het Parlement, maar geen van hen heeft het Parlement een formeel of informeel 
resultaat van de beraadslagingen van de Raad meegedeeld. 

Volgens artikel 223, lid 1 VWEU moet het Parlement zijn goedkeuring verlenen aan het besluit van de 
Raad en de lidstaten moeten dit ratificeren voor het in werking kan treden. Deze hervorming kan 
alleen gelden voor de Europese verkiezingen in 2019 als het dossier uiterlijk in de lente van 2018 
wordt afgerond (aangezien wijzigingen in de kieswet in een aantal lidstaten 12 maanden vóór de 
verkiezingen van kracht moeten worden). Als de kieswet niet hervormd wordt, zullen de volgende 
Europese verkiezingen worden gehouden volgens de regels uit 1976 met alle tekortkomingen van 
dien, en de kans om de opkomst en participatie van kiezers bij de verkiezingen van 2019 te 
verbeteren zal verkeken zijn. Dit is ook een kwestie van intensieve interinstitutionele samenwerking 
met het Parlement als rechtstreekse vertegenwoordiger van de Europese burgers, nadat het uit 
hoofde van artikel 223, lid 1 VWEU gebruik heeft gemaakt van zijn recht om wetgevingsinitiatieven in 
te dienen voor de Europese kieswet. 

Kan de Raad het Parlement als medewetgever op de hoogte brengen van het tijdschema dat zal 
worden aangehouden om het voorstel van het Parlement uit te voeren, en kan de Raad de redenen 
geven voor de vertraging die is opgelopen bij de verbetering van de regels voor de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement aan de hand van het voorstel van het Parlement uit 
2015?  
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