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De verkiezing van het Europees Parlement

III. PROBLEMEN EN VOORUITZICHTEN

Het Italiaanse protest betreffende het aantal zetels in het Parlement na 2009, dat van start ging 
tijdens de IGC in Lissabon, was deels gebaseerd op de bewering dat het nieuwe verdrag ervoor 
zou zorgen dat de zetelverdeling in het Parlement niet meer afhankelijk zou zijn van het aantal 
inwoners, maar van het aantal burgers. Dat maakt inderdaad een verschil uit, zeker voor landen 
die, zoals Italië, meer dan andere landen weigerachtig staan tegenover het naturaliseren van 
immigranten.

We herinneren eraan dat het EU-burgerschap volgens de definitie volledig afhankelijk is van het 
verkrijgen van de nationaliteit van een lidstaat. De enige manier waarop men een EU-burger kan 
worden, is door de nationaliteit van een lidstaat te verwerven. Dat is als volgt uitdrukkelijk 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie, als gewijzigd door het Verdrag van 
Lissabon:

Artikel 8

De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar burgers, die 
gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties. Burger van de Unie is 
eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast 
het nationale burgerschap en treedt niet in de plaats daarvan.

Artikel 8 bis

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

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

Bijgevolg is er niet één enkele definitie van EU-burgerschap, maar wel zevenentwintig nationale 
varianten. De nationaliteitswetten van de zevenentwintig EU-lidstaten lopen sterk uiteen1.
Sommige landen kennen speciale privileges toe aan mensen met de nationaliteit van een derde 
land waarmee ze een oeroude band van verwantschap hebben; andere doen dat zeer nadrukkelijk 
niet. In sommige landen gelden nog residuele rechten voor onderdanen van vroegere kolonies; in 
andere niet. Ook zijn er vele verschillen tussen de lidstaten in de manier waarop ze omgaan met 
de burgerlijke rechten van hun overzeese of afhankelijke gebieden. De EU heeft nooit een 
poging ondernomen om deze wetten te harmoniseren. Het is echter wel vaker gebeurt dat de 
lidstaten zaken van elkaar hebben afgekeken. Het Europese Hof van Justitie heeft verklaard dat 
het recht van de lidstaten om zelf de voorwaarden voor de verwerving en het verlies van de 
nationaliteit te bepalen, beperkt wordt door de plicht de EU-wetgeving na te leven2. In deze 
context heeft de recente beslissing van Spanje om vele immigranten te naturaliseren zonder 
overleg te plegen met zijn partners, veel aandacht gekregen. 

Het mag duidelijk zijn dat aangezien de nationaliteitswetten van land tot land sterk verschillen, 
ook de toegang tot de rechten van het EU-burgerschap van lidstaat tot lidstaat verschillen. Verder 
is ook de positie van onderdanen van één lidstaat die voor langere tijd in een andere lidstaat 
                                               
1 Zie Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk en Harald Waldrauch (ed.), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Instituut voor Europees Integratieonderzoek, Oostenrijkse 
Academie van Wetenschappen, Wenen, januari 2006. 
2 Zie bijvoorbeeld zaak C-369/90 Micheletti [1992] Jurispr. I-4239.
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verblijven, verre van uniform geregeld. Dit is inzonderheid relevant met betrekking tot het 
verlies van stemrecht in het thuisland en de mogelijkheid al dan niet stemrecht te verkrijgen in 
het woonland1. Als men bedenkt dat de zevenentwintig complexe kieswetten nog bovenop de 
zevenentwintig nationaliteitswetten komen, wordt al snel duidelijk dat het zeer onpraktisch en 
zeer ondoelmatig zou zijn van de Unie een grootschalig harmoniseringsprogramma te lanceren2.

Het ziet er bijvoorbeeld niet naar uit dat er een realistische mogelijkheid is om het 
toepassingsgebied van de EU-wet inzake het recht deel te nemen aan de Europese en 
gemeentelijke verkiezingen uit te breiden tot de nationale en regionale parlementsverkiezingen. 
Een dergelijk initiatief op EU-niveau zou ongetwijfeld door de nationale parlementen worden 
beschouwd als een duidelijke schending op het dubbele beginsel van subsidiariteit en 
evenredigheid. Het beste waarop we kunnen hopen, is dat de lidstaten ermee akkoord gaan de 
open coördinatiemethode toe te passen op deze gebieden. 

Daarenboven kan een federalistisch gezinde kerngroep van staten misschien zelfs een poging 
doen tot nauwere samenwerking op het gebied van de kieswetgeving. Een uitbreiding van de 
bilaterale wederzijdse stemrechten, zoals momenteel bestaat tussen het V.K., Ierland, Cyprus en 
Malta, zou een andere manier zijn om de politieke rechten van EU-burgers te ontwikkelen 
zonder officiële EU-interventie3. Men kan ook een verzoekschrift betreffende het kiesrecht op 
initiatief van de burgers verwachten op grond van de nieuwe bepaling van het Verdrag van 
Lissabon4. Als het politieke klimaat ooit gunstiger zou worden voor een vergroting van de 
politieke inhoud van het EU-burgerschap, kan de Raad nog altijd maatregelen nemen om het 
toepassingsgebied van de burgerrechten uit te breiden, zonder daartoe een IGC te moeten 
organiseren5.

Ook al zou er een onderlinge aanpassing van de kieswetten plaatsvinden, het probleem van de 
zetelverdeling in het Europees Parlement zal daarmee niet opgelost zijn. Zijn de veranderingen 
die door het Verdrag van Lissabon worden aangebracht in artikel 9a van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie inzake het statuut van EU-burger, echt van belang in dit verband? Moeten we 
EU-burgers tellen in plaats van nationale inwoners? Indien ja, wie is er dan precies een burger 
van de Unie? Of sluiten we ons aan bij de stelling van James Madison dat vertegenwoordiging in 
het parlement in de republiek eerder een geboorterecht is dan een burgerlijke privilege? Dat zou 
inhouden dat het Europees Parlement niet alleen de jure EU-burgers (als gedefinieerd in het 
Verdrag betreffende de Europese Unie) vertegenwoordigt, maar iedereen die woont in het 
grondgebied van de Unie, met inbegrip van minderjarigen en ingeburgerden, en dat het 
Parlement dus ook een zorgplicht heeft ten opzichte van al deze inwoners. Als dat het geval is, is 
de traditionele zetelverdeling in het Parlement op basis van de totale bevolking – om nog te 
zwijgen van de stemmentelling in de Raad – de juiste en mag deze niet worden gewijzigd.

Ten slotte dient erop te worden gewezen dat het Verdrag van Lissabon niet van kracht wordt 
voor juni 2009 en dat de zetelverdeling voor de periode 2009-2014 dus nog zal gebeuren als 
vastgelegd in het Verdrag van Nice (en latere toetredingsverdragen). De als bijlage II hierbij 
gevoegde vergelijkende tabel laat zien hoe de twee voorstellen voldoen aan de vereisten van de 
                                               
1 Britse staatsburgers verliezen bijvoorbeeld het recht te stemmen voor de Britse verkiezingen wanneer ze 15 jaar in 
het buitenland verblijven. 
2 De EU heeft terecht tot nog toe een voorzichtige aanpak gevolgd: zie Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden; PB L 158, 30.4.2004. 
3 Voor een uitvoerige bespreking van deze kwesties zie Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European 
Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
4 Artikel 8b VEU. 
5 Artikel 22 VEG. 
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degressieve evenredigheid. 

Argumenten voor de hervorming

Het is duidelijk dat de EU al aanzienlijke vooruitgang geboekt heeft in het vastleggen van de 
basisvoorwaarden voor uniforme verkiezingen van het Europees Parlement, hoewel er nog geen 
uniforme kieswet is. Ondertussen is er al een bevredigende oplossing gevonden voor 
verscheidene problemen waarvoor de vorige rapporteurs in dit dossier gesteld stonden, met 
name:

 er is een vorm van evenredige vertegenwoordiging in alle lidstaten;

 het dubbele mandaat is afgeschaft;

 er zijn Europese politieke partijen opgericht en deze beschikken over financiële middelen;

 de voorwaarden voor leden van het Europees Parlement zullen weldra worden 
geharmoniseerd.

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

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

Indien en wanneer het Verdrag van Lissabon van kracht wordt, zullen de Parlementsleden veel 
meer macht hebben dan vandaag. Het Parlement heeft nood aan een kiesstelsel en een interne 
organisatie die afgestemd zijn op zijn nieuwe opdrachten. Bovenal moet het Parlement meer 
aanzien van het publiek genieten, zodat het het middelpunt van de nieuwe Europese politieke 
ruimte wordt, het aanvaarde forum van de politieke eenheidsmarkt dat de Europese wetten en 
begrotingen opstelt en de executieve om rekenschap kan vragen. Tot op heden wordt de politieke 
legitimiteit van het Parlement ondermijnd door de voortdurende daling van de opkomst bij 
verkiezingen, schaarse media-aandacht, apathische politieke partijen en zelfs latente jaloersheid 
van sommige nationale parlementen wegens zijn toenemende bevoegdheden1.

Kan een officiële hervorming van de verkiezingsprocedure deze problemen oplossen? De criteria 
voor het starten van een nieuwe periode van hervormingen moeten zorgvuldig worden bepaald. 
We streven niet naar uniformiteit omwille van de uniformiteit. Bij het tegemoetkomen aan de 
problemen die worden ondervonden op nationaal niveau, moeten we een realistische aanpak 
volgen. Door middel van - noodgedwongen - geleidelijkheid zijn vele van de in de jaren 1950 
door de stichters van de Unie vooropgestelde doelstellingen in de loop der jaren gerealiseerd. Het 
is weinig waarschijnlijk dat deze hervorming de laatste zal zijn: sterke parlementen passen zich 
gemakkelijk aan aan de veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden. In het 
geval van de EU is het tempo en de omvang van de toekomstige uitbreiding een grote 
                                               
1 Zie bijlage III. De algemene opkomst daalde van 63,0 procent in 1979 tot 45,6 procent in 2004. 
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onbekende. Het zou onverstandig zijn om nu, zonder de toekomstige omvang en vorm van de 
Unie te kennen, te proberen het definitieve lot van de postnationale parlementaire democratie in 
Europa te bezegelen. 

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

Bijgevolg zijn er nog een aanzienlijk aantal belangrijke kwesties die, indien doeltreffend 
aangepakt, de Parlementsverkiezingen in de toekomst uniformer moeten maken en voordelen 
moeten opleveren op het gebied van cohesie, legitimiteit, doeltreffendheid en pluralisme. 
Volgens de rapporteur zijn deze kwesties:

1) de vestiging van territoriale kiesdistricten in de meer bevolkte lidstaten verplicht stellen;

2) een transnationaal lijstensysteem ontwerpen voor een deel van de zetels;

3) de vestiging van kiesdistricten van specifieke taalgemeenschappen toestaan;

4) kandidaten toelaten zich verkiesbaar te stellen in meer dan één kiesdistrict of staat bij 
dezelfde verkiezing;

5) het stemmen vergemakkelijken voor EU-burgers die in een andere dan hun eigen lidstaat 
leven;

6) de verschillende momenteel toegepaste kiesstelsels herzien,

7) de invoering van voorkeurstemmen bevorderen;

8) de duur van de stembusgang verkorten;

9) de verkiezingen vervroegen van juni naar mei;

10) een voorrechten- en immuniteitenstelsel voor de verkozen Parlementsleden invoeren;

11) een stelsel invoeren voor het onderzoek van de geloofsbrieven van Parlementsleden en de 
invulling van vacatures;

12) de leeftijd van kiezers en kandidaten harmoniseren.

Wat ook de uitkomst is van onze besprekingen over de keuze tussen inwoners en burgers als 
statistische basis voor de zetelverdeling in het Parlement, voorzichtigheidshalve kan het best aan 
de wet een clausule worden toegevoegd die een regelmatige herziening van de feitelijke 
verdeling tijdens iedere parlementaire zittingsperiode mogelijk maakt. 
Afhankelijk van de omvang van de veranderingen aan de wet - en de grotere uniformiteit die 
daardoor mogelijk wordt gemaakt - moeten we er ook over nadenken hoe het Parlement latere 
veranderingen van de samenstelling of kiesprocedure het best kan beheren op een efficiënte en 
onpartijdige manier.
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BIJLAGE I

Resolutie over de opstelling van een ontwerp voor een verkiezingsprocedure houdende
gemeenschappelijke beginselen voor de verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement)1

Het Europees Parlement,

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

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

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

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

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

- gelet op artikel 148 van zijn Reglement,

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

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

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

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

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

                                               
1 Aangenomen op 15 juli 1998; PB C 292 van 21.9.1998.
2 PB C 280 van 28.10.1991, blz. 141.
3 PB C 115 van 26.4.1993, blz. 121.
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E. overwegende dat in een unie van volkeren en staten deze beginselen allereerst op nationaal 
niveau moeten worden toegepast en dat het aantal in elke lidstaat gekozen leden moet 
neerkomen op een passende vertegenwoordiging van de volkeren van de in de Gemeenschap 
verenigde landen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de bijgevoegde ontwerpakte te doen toekomen aan 
de Raad, de Commissie en de parlementen en regeringen van de lidstaten.
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BIJLAGE II

Lidstaat
Bevolking 
(miljoen) 

(1)

Nice 
2009-2014 

(2)

Nice
 verhouding 

bevolking/zetels
(3)

Lissabon 
2009-2014 

Lissabon
verhouding 

bevolking/zetels
(3)

Gevolgen 
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Bevolkingscijfers zoals officieel meegedeeld op 7 november 2006 door de Commissie aan de Raad: zie 
doc. 15124/06 waarin de cijfers van Eurostat zijn gebruikt.

2) Nice gewijzigd. Zetelverdeling conform art. 189 van het EU-Verdrag zoals gewijzigd bij art. 9 van de Akte van 
toetreding van Bulgarije en Roemenië.

3) De afwijkingen van het beginsel van degressieve evenredigheid zijn vet weergegeven. 
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BIJLAGE III

Opkomst voor Europese Parlementsverkiezingen
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