
DT\703649NL.doc PE400.477v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie constitutionele zaken

17.1.2008

WERKDOCUMENT
over de verkiezing van het Europees Parlement (II)

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Andrew Duff



PE400.477v01-00 2/7 DT\703649NL.doc

NL

De verkiezing van het Europees Parlement

II. VAN NICE TOT LISSABON

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 beter basis voor uniformiteit vormde dan ‘een eenvormige verkiezingsprocedure in alle 
lidstaten’. 

Anastassopoulos vond een ‘zeer brede consensus’ onder de lidstaten 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 
– 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 voorkeursstemmen 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 
Anastassopoulous 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 
voorkeursstemmen 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. 

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 het 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 lidstaten) uit te breiden naar 732 zetels: 
Duitsland behield er 99, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk waren even sterk 

                                               
1 PB C 292 van 21.9.1998; de resolutie van het Parlement is weergegeven 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.
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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.)1

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.2

Er werd een amendement gemaakt op artikel 191 om een rechtsgrondslag te creëren voor het 
opstellen van een statuut voor Europese politieke partijen. De Raad kreeg de bevoegdheid om 
regelgevingen op te stellen met betrekking tot de erkenning en financiering van Europese 
partijen, in samenspraak met het Parlement. 

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.3

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.4 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, en na de goedkeuring te hebben verkregen van het Europees Parlement. 
De grootte werd vastgesteld op 736 leden. ‘De Europese burgers zijn degressief evenredig 
vertegenwoordigd, met een minimum van vier leden van het Europees Parlement per 
lidstaat.’5 Daarnaast zou het Handvest van de grondrechten verplicht worden gesteld, 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 

                                               
1 Zie Bijlage II. 
2 Mijn nadruk.
3 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. 
4 Artikel III-232 van het Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (2003). 
5 Artikel I-19, lid 2 van het Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (2003).
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aan in de procedures, maar paste de betreffende bepaling (nu 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. Maar die wijziging was niet toevallig: de 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. De kwestie van de verkiezingsprocedure 
veroorzaakte geen controverse tijdens de nieuwe onderhandelingen voor het grondwettelijk 
verdrag, maar het voorstel tot herverdeling van de zetels in het Parlement dat in 2009 zou 
worden gekozen, deed dat wel. 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’.2

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 is echter in strijd met de strikte toepassing van 
het beginsel van degressieve proportionaliteit (zoals dat door het Parlement is gedefinieerd), 
want een Italiaans parlementslid vertegenwoordigt vanaf 2009 minder mensen dan een 
Spaanse collega, ondanks het feit dat Spanje minder inwoners heeft dan Italië.3

                                               
1 Met name in artikel I-46, 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 8a, 
lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).
2 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 (Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0429)
3 De politieke overeenstemming over de herverdeling van de zetels werd op 14 december 2007 door de Europese 
Raad bevestigd. Het besluit waarnaar wordt verwezen in artikel 9a, lid 2 VEU zal pas formeel worden 
aangenomen als het Verdrag van Lissabon van kracht wordt – zij het, zoals artikel 2 van Protocol nr. 10 
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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, en 
zal deze voorlopig waarschijnlijk niet meer worden gewijzigd. Toch is het de vraag of de 
formule ‘750 plus 1 voor Italië’ zal – en moet – blijven bestaan voor het Parlement van 2014. 
Er zal in elk geval een nieuwe verdeling van de zetels moeten plaatsvinden voor 2014, niet 
alleen om rekening te houden met de demografische veranderingen, maar ook om de 
toetreding van een eventuele nieuwe lidstaat mogelijk te maken.1

Hoe dan ook, na het kleine drama over de parlementszetels werd het Verdrag van Lissabon op 
13 december 2007 eindelijk ondertekend. Artikel 9a van het herziene Verdrag betreffende de 
Europese Unie luidt als volgt:

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 190 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.

2. Het Europees Parlement bepaalt, op eigen initiatief volgens een bijzondere 

                                                                                                                                                  
betreffende overgangsbepalingen zegt, ‘lang genoeg vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van 
2009’. 
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. 
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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. 

Ondanks het feit dat het Parlement er tijdens de nieuwe grondwetsonderhandelingen niet voor 
heeft gekozen aan te dringen op een eenvormige verkiezingsprocedure of, zoals is 
voorgesteld, op een hervorming van het stelsel van voorrechten en immuniteiten, werd er op 
andere terreinen belangrijke vooruitgang geboekt. In 2003 is het eerste statuut voor Europese 
politieke partijen opgesteld.1 Op dezelfde manier werd in 2005 eindelijk overeenstemming 
bereikt over het statuut voor leden van het Europees Parlement.2

Intussen is de Commissie zich weer gaan buigen over de kwestie van de burgerrechten en 
kandidaatstelling voor burgers die in een andere lidstaat wonen dan die waarvan ze onderdaan 
zijn – een groeiend aantal mensen dat nu meer dan 1,5 procent van de totale bevolking van de 
EU vormt. De Commissie, die zich terecht zorgen maakt over de voortdurend teruglopende 
opkomst bij de Europese verkiezingen, wil nu Richtlijn 93/109 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, gaan herzien.3 Het Parlement staat 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 lidstaten te vereenvoudigen. Het Parlement is het echter niet eens met het algehele verbod 
op kandidaatstelling in meerdere lidstaten tijdens dezelfde verkiezingen, dat is opgenomen in 
de wetgeving van 1993, en verzoekt de Raad de huidige beperkingen te versoepelen. Het 
Parlement baseert 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. Het Parlement wil 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 
zijn 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 verwijzen 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.4

                                               
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.
2 Besluit van het Europees Parlement van 28 september 2005 houdende aanneming van het Statuut van de leden 
van het Europees Parlement (2005/684/EG, Euratom), PB L 262 van 07.10.2005.
3 PB L 329 van 30.12.1993. 
4 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. Aangenomen op 26 september 2007 (Aangenomen 
teksten, P6_TA(2007)0410). De kwestie is nog altijd niet opgelost. 
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